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VERŽIASI ANT LVOVO
RUSAI VAROSI PIRMYN 
GALICIJOJE; PAĖMĖ 

NELAISVĖN 8,581
KAREIVI,

kad miestas turis būt atiduo 
tas rusams, bet neilgam. Vci 
kiai austrai ir vėl ji atsiim
siu iš rusų.

Tuo tarpu rusų armijos 
ant Lvovo gula iš trijų pu
siu: iš rytų, šiaurryčiu ir 
pietryčių.

RIKAI ATNAIIIINH Il7- Pač bcreikal° kraujas lieja-1 tų nuo nuskendusio gar-lai -I Q Q 111 nftft 
nUORI RlllRUJIIlU mag j tą frontą daugiau-Įvio “Siena”, plaukusio iš AUUUu

SVARBA____________ armotos. Kuomet Anglija į
Londonas. - Rusai at- Duo Francuos bus atkirsta, ’’ 

naujino užpuolimus vaka- vokiečiai veikiai visoj T ran

Berlynas. — Vokiečiu ge- 
ncralis štabas paskelbė, kad 
rugpjūčio 7 d. stipri rusi; 
armija ėmė briauties ant 
austrų - vokiečių pozicijų, 
ant Tlumaeh - Ottvnia lini
jos, pietuose nuo Dniestro 
upės, Galicijoj. Todėl aus
trų - vokiečių kariuomenė 
buvus priversta pasitraukti 
atgal ir susitaisyti sau nau
jas pozicijas.

NUŠLAVĖ VOKIEČIUS AT
GAL 4 MYLIĮI LINIJA.

AUSTRAI - VOKIEČIAI
ATMUŠTI 15 MYLIŲ 

ILGIO LINIJA.

Petrogradas. — Pietuose 
nuo Dniestro upės, Tysieea 
linkon, rusai atmušė aust
rus - vokiečius atgal visa 15 
mylių ilgio linija, anot ofi
cialia rusų pranešimo. Be 
to oficialiai pranešta, kad 
rusai po smarkaus mūšio pa
ėmė Tlumaeh miestų ir vi
sas jo apylinkes tolokai i 
rytus nuo Dniestro. Rusų 
raitarija vejasi bėgančius 
austrus - vokiečius abiem 
šalim geležinkelio, einančio 
iš Kolomea į Stanislau.

Paryžius. — Oficialiai 
skelbiama apie didį francu- 
zų laimėjimų mūšiuose su 
vokiečiais Somme apskri
tyj, Franeijoje. Po dviejų 
dienų smarkaus mūšio šiau
riuose nuo Somme upės fran 
euzai iš vokiečių paėmė 4 
mylių ilgio apkasus ir vo
kiečius atmušė tolokai at
gal.

Prie Verduno seka pasi
baisėtini mūšiai už Thiau- 
mont tvirtumų ir Fleurv 
miestelį. Šičia vokiečiai už
puldinėja, bet franeuzai kol- 
kas atsigina.

ruošė nuo Erzingan ir eina 
pirmyn. Vietomis turkai 
smarkiai pasipriešina. Bet 
rusai juos nušluoja šalin dur 
tavais.

28 UŽMUŠTA IR DAUG 
SUŽEISTA.

I čioji laivė be jokio perser
gėjimo. Su laivu nuskendo 
36 moterįs ir vaikai.

FRANCUZAI SUGAVĘ 
“BREMEN”.

Berlynas. — Gauta žinia, 
kad liepos 30 d. Rusijos so
stinėje Petrograde ištiko di
delės riaušės delei maisto 
trukumo ir brangumo. Riau
šių metu 28 žmonės užmuš
ta ir apie 100 sužeista. Daug 
krautuvių apiplėšta, sunai
kinta.

KARALIAUČIUJE ŽUVO 50 
ŽMONIŲ.

cijoj apsidirbsią su savo prie 
šininkais.

Rusų fronte, anot Mora- 
ht‘o, vokiečiams - austrams 
dabar busiu lengviau savo 
priešininkų įveikti, kuomet 
ten vyriausiuoju vadu nus
kirtas von Hindenburg. _ ,

Londonas. — Is Rymo

011 HARIAIVIlf 7llVfl Pranpšan‘a> ka<1 dešl' 
OU UAnLAIVIU IUVU 00 niuoju Isonzo upės pakraš-

linTrniP in l/AIVAI šiandie šeimininkauja i-
MUI tnĮo In VAIRAI. talai. Visi austraį į§ ten at

mušti per upę atgal. Be to,
Rymas. — Iš Ne\v Yorko Tsonzo fronte italai pastaro- 

į Genoa atplaukė garlaivi* j mis dienomis yra paėmę iš 
“San Guglielmo”. Su savi-austrų daug svarbių pozici- 
mi atgabeno ir 19-kų išgelbė-jų.

NESAMA AUSTRŲ ISON- 
ZO PAUPIU,

DAUG AUSTRŲ - VOKIE
ČIŲ PAIMTA NE

LAISVĖN.
Rugpjūčio 5 ir G d. dide

liu mušiu metu aplink Se- 
ret upę rusai paėmė nelais
vėn 166 austrų - vokiečių o- 
fieieriu ir 8,415 kareiviu. 
Tame visame apskrityj ru
sai eina prmyn.

LVOVAS AUSTRŲ VO 
KIEČIŲ APLEIDŽIAMAS.

Londonas. — Gauta žnia, 
kad austrai - vokiečiai ap
leido Galicijos sostinę Lvo 
va. Rugpjūčio 4 d. miesto 
komendanto įsakymu išli
pinta mieste proklemaeija, 
kuriąja įsakyta visiems už 
siekusiems gyventojams iš
sikraustyti iš miesto. Pro
klamacijos gale pasakyta,

Columbus, O. — Leitenan
tas McElroy, kurs čionai 
tarnauja Ohio milicijoje, ga- 
zo iš Anglijos laiškų, kuriam 
tvirtinama, kad franeuzų 
karės laivai sugavę plau
kiančių į Amerikų vokiečių 
prekybinę nardančių laivę 
“Brcmen”.

Iš Berne gi pranešama, 
kad “Bremen” laivė Atlan- 
tiko vandenyne nuskendusi
ugedus jos mašinerijoms.

Gi iš Bostono rašo, kad 
“Bremen” veikiai pasirody
sianti kuriam nors Ameri
kos uostų.

Karaliaučius, ryt. Prūsija 
— Čionai sprogo parakas ir 
amunicija, kas buvo ruo
šiama gabenti karės laukan. 
Žuvo 30 vvrij ir 20 moterų.
Kelios dešimts žmonių be to»
sužeista. Mieste nuo spro
gimo gimė gaisras, bet vei
kiai apgesintas.

TURĮS BŪTI PERKIRSTAS 
SUSINĖSIMAS ANGLIJOS 

SU FRANCIJA,

TURKIJA PASISKOLINO 
PINIGŲ, ;

Londonas. — Turkija Vo
kietijoje pasiskolino $120,- 
000,000. Turkijos finansų 
stovis — labai blogas.

Rotterdam. — Garsus vo
kiečių militarinis kritikas, 
majoras Moraht, “Berlincr 
Volks Zeitung” rašo, kad vo 
kiečia: būtinai turi atkirs
ti anglams kelių į Franeijų 
per La Manebe kanalų. Mo
raht tvirtina, kad kol vo
kiečiai to nepadarys, jiems 
bus negalima paimti nei 
Verduno tvirtovės, nei atsi
laikyti prieš franeuzus - an
glus Somme apskritvj, Fran 
ei joje. Somme apskrityj y-

—St. Loula Olaba-Damoorat.

nimai. Ragink pirklius ir 
visokius amatninkus, kad 
garsintus katalikiškuose 
laikraščiuose. Jei pirklys 
apsigarsino, pasakyk jam, 
kad prie jo perki dėlto, kad 
jis skelbias katalikiškuose 
laikraščiuose.

9. Neskaityk blogų lai
kraščių ir kitus nuo jų at
kalbink.

10. Darydamas testa
mentą neužmiršk ir katali
kiškųjų laikraščių. Paskirk 
kokią savo turtų dalį gerų 
katalikiškų laikraščių pa
laikymui ir praplatinimui. .

Lietuviai katalikai kata
likiškųjų laikraščių priete- 
liai, perskaitykite atvejų at
vejais tuos patarimus ir 
stengkitės, kad jie įvyktų 
gyvenime kuoplačiausiai! .

BULGARIJA STOSIANTI 
TALKININKŲ PUSĖN?
Londonas. — Vienas An

glijos karės ministerijos vai 
dininkas rugpjūčio 7 d. pra
sitarė, kad trumpu laiku 
Bulgarija stosianti sąjungi
ninkų pusėn. Tuo tikslu ve
damos derybos tarpe Bul
garijos vyriausybės ir sų- 
jugininkų. Tų fakrų patvir
tina sąjungininkų kariuome
nės neveikimąs Salonikų

Išpanijos vyskupai ir ku
nigai pilnai suprato, kaip 
galingu kultūros įrankiu y- 
ra spauda, kaip ji padeda 
pakelti apšvietą, apginti tie
są nuo bedievių užsipuldinė
jimo ir tt. Dėlto savo vi
suotiname susirinkime Iš
panijos katalikai nutarė kas 
met surengti spaudos dieną.
Tą dieną bus sakomos pra
kalbos, ypatingu budu pla
tinami laikraščiai, renkamos 
aukos katalikiškųjų laikraš- 
ščių sustiprinimui.

Kada lietuviai katalikai 
tinkamai supras savosios 
spaudos svarbą, kada ją ims 
remti su didesniu pasišven
timu?

Katalikiškųjų laikraščių prie- 
teliams patarimai:

1. Išrašinėk, pirk tik ka
talikiškus laikraščius.

2. Ragink savo pažįsta - 
i mus skaityti gerus laikraš- 
Įčus. padėk jiems anuos par- 
sisiųzdinti.

3. Laikraštį perskaitęs 
nemesk jo į šalį, bet duok 
jį skaityti tiems, kurie lai
kraščio neskaito.

4. Kelionėje, viešbučiuo
se, skutyklose, arbatinėse, i fronte. Laukiama tų derv- 
valgyklose reikalauk katali- t)ll pasekmių. Bulgarijos 
kiško laikraščio. į vyriausybė bijosi, kad sųjun

5. Jei gali, nelankyk to- gininkai iš Salonikų pasi-
ki’.; įstaigų, kurie atsisako 
laikyti katalikišką lakraštį.

6. Nekuomet nepeik 
prieš kitus savųjų kataliki
škųjų laikraščių. Jei ma
tai juose kokią ydą, patylo
mis perspėk redakciją.

7. Šelpk katalikų laik
raščius savo raštais ir ži
niomis. Jei kas svarbaus 
atsitiks, tuoj parašyk tai į 
katalikišką, laikraštį trum
pai, aiškiai ir teisingai, be 
jokių perdėjimų.

8. Parūpink katalikų lai-

leidę nenušluotų Bulgarijos. 
Be to prisibijoma šalyj re
voliucijos. Sąjungininkų 
kariuomenės Salonikų fron
te rokuojama arti 700,000. 
Bulgarai prieš tokių galybę 
neatsilaikytų, jei nebūtų 
duota pagalba iš šalies. O 
tos pagalbos dabartiniais lai 
kais kaip tik ir negalima 
laukti nei iš Austrijos, nei 
iš Vokietijos.

Bet tai paskalai sunku ti
kėti.

“Jei tu manęs neužmuši, aš tave užmušiu!” — Tai 
obalsis musės, kuri išlenda iš visokių nešvąrybių ir iš
nešioja žmonių tarpan užkrečiamųjų ligų perus. Kad 

apsisaugoti ligų, reikia visokiais budais naikinti muses

kraščiams pagarsinimų. Ir ŠELPKITE LIETUVA AU-
didžiausis laikraštis nega
lėtų gyvuoti pinigais pa
čių tik ėmėjų. Didžiausia 
laikraščiui paspirtis yra 
paskelbimai arba apgarsi-

KAUDAMI į TAUTOS 
FONDį.

/



SAVAITINIS DRAUGAS

LIETUVOS
REIKALAI
GAUNA ŽINIAS APIE PA
SILIKUSIUS LIETUVOJE.
Vienas Lietuvis mokytojas 

kreipės į Danijos Raudonąjį 
Kryžių, prašydamas sužinoti 
ar gyvi jo giminės pasilikę 
Lietuvoje. Kaikuriams lai
kui praslinkus, jis gavo at
sakymą apie visas užklau
stąsias ypatas.

• Ir mes galime pabandyti 
tokiuo pat budu sužinoti a- 
pie gimines, pasilikusias 
Lietuvoje. Adresuokite laiš
ką šitaip Dania, Crcrix Ruo- 
ge. Danoise. Copenbague. 
Agenee dės prisonniers de 
guere. Section Russe. Kas 
nemoka rašyti franeuziškai, 
angliškai, ar vokiškai, gali 
rašyti rusiškai.

GELBĖKIME LIETUVAI

o per metus $96,000. Tie 
$96,000 per metus turi už
laikyti nykstančią jaunutę 
musą tautos gentkartę. Yra 
taip: Lietuvos vyrai, bu
vo pašaukti . kariuome
nėn, o moterys, prie
šui artinanties, . turė
jo apleisti savo gimtinius 
namelius ir kraustyties i ra
mesnes vieteles. Kilus bai
lioms suirutėms, dargyti 
silpnesnių ir mažesnių vai
kų išmirė, o daugybė pame
tė savo tėvus ar globėjus ir 
liko apleisti kelionėje. Di 
džiausios pabėgėlių bangos 
plaukė per Vilnių, taigi ten 
šimtai nelaimingų Lietuvos 
vaikelių tapo surinkta į 
prieglaudas. Tai musų, a- 
merikiečių, švenčiausia prie
dermė turi būti užlaikymas 
tų vaikelių iki karės pabai
gos. Tautos Fondas ir nu
tarė visas aukas siųsti vo
kiečių užimton Lietuvon, nes 
kitaip darydami atimtume 
Lietuvai beveik visą priau
gančią kartą.

tęs ir tt. Prie to, kiekvie- timas nudįla, noras dirbti 
name mums svarbesniame atlimpa ir, žiūrėk, jau ir
pasaulio centre mes priva
lėtume turėti savo atstovus, 
kurie savo raštais turėtų ieš
koti progos perstatymui tik
roj šviesoj musų tautos rei
kalavimą. Čia pasidaro spau 
dos ir kelionių išlaidos. Ir 
jeigu mes pabugsime tų iš
laidų, tai negrieikime dan- 
L?, jei amžinai pastumdė
liais pasiliksime, nes tai bus 
musų pačių didžiausia kal
tė. Kad nenusikaltus prieš 
tautos sąžinę, mes privalė
tume politikos reikalams su
mesti bent $2,000 kas mė
nuo, nes platus politiškas 
veikimas Lietuvos naudai, 
leidimas brošiūrų, informuo
jančių apie Lietuvą anglų, 
franeuzų ir vokiečių kalbo
se, siuntimas atstovo i tai
kos kongresą ir tt., padary
tų apie tiek išlaidų.

Visas - gi biudžetas Lietu
vos sušelpimui ir politiškos 
jos laisvės atgavimui šiais 
metais turėtų pasiekti $144,-

(Atsišaukimas į Tautos Fon
do skyrius).

Lietuvių amerikiečių vi
suomeniškas gyvenimas taip 
plačiai išsiplėtojo, jog apė
mė visas musų visuomeniš
ko veikimo šakas. Ir ne- 
pasijutome, kaip viso mu
sų visuomeniško veikimo ka
mienas, nuvargintas tėvy
nės šelpimas, pasiliko nusil
pnintas.

Nors mes ir rinkome au
kas, siuntėme jas Lietuvon, 
bet ligšiol visas aukų rin
kimo darbas buvo panašus 
šelpimo žaislui.

Ir ištikro... Ką-gi reiškia 
$52,000.00 aukų, surinktų 
per porą metų net iš pu
sės milijono pasiturinčių lie
tuvių amerikiečių? Toki 
maža auka tautos gyvybei 
palaikyti reiškia ar musų 
šykštumą, ar nemokėjimą 
rinkti. Paskutinis spėjimas 
mums išrodo tikresniu: mes 
nemokėjome rinkti, perma- 
žai dirbome, nesusiorganiza
vome, kad pasekmingai va
ryti taip didi darbą. Tuo
tarpu Lietuvos vargai nesi- 
mažina, skurdas nenyksta, 
tėvynės ašaros nedžiųsta, 
jos sūnų pralietas kraujas 
tebegaruoja...

Ir kokių būdų musų prie
šai nesigriebia, kad tik pa
laidojus musų tautą Lietu
vos griuvėsiuose ir pelenuo
se, ašaromis laistytoje, krau
ju mirkytoje šventoje Lie
tuvos žemelėje?...

Kad atkreipus atydą visų 
susipratusių lietuvių į Lie
tuvos šelpimo reikalą, KAD 
ATBUDINUS SĄŽINĘ VI 
SOS MUSŲ IŠEIVIJOS, 
Tautos Fondo valdyba šiuo
mi kreipiasi i visus Tautos 
Fondo skyrius ir prašo pa
galvoti apie aukų rinkimo 
budus kenčiančiai Lietuvai.

Šelpimo reikalams, kaip 
žinome iš nesenai paskelbto 
musų delegatų laiško, Vil
nius reikalauja $7,000 mė
nesiui, o Kaunas — $1,000. 
Taigi vien tuodu didžiuoju 
Lietuvos miestu reikalingi 
$8,000 paselpos kas menuo,

Apart to, vokiečių nelais- ^00. Reiškia, kas mėnuo 

vėje yra apie 20,000 lietu
vių. Jų padėjimas yra be
galo vargingas. Mėnesius ir 
metus jie sėdi visų apleisti, 
užmiršti. Jie netik laisvės 
neturi, bet ir paprastos duo
nos jiems duoda vos tik a- 
pie pusę svaro i dieną. Kad 
toks belaisvis gautų nors 
menkutę dovaną — vis jam 
butų nors susiraminimo, len 
gviau pakeltų vergijos kan
čias. Gavę pašelpos nuo sa
vo brolių lietuvių - ameri
kiečių — belaisviai labiau 
prisirištų prie savo tautos, 
labiau ją mylėtų ir brangin
tų. Reikia dar pridurti, kad 
ir vokiečiai lietuvius - be
laisvius, gavusius nuo lietu
vių komitetų, atskiria nuo 
rusų ir kiek gražiau su jais 
elgiasi. Taigi savo brolių 
belaisvių mes ir-gi negali
me apleisti, turime juos kaip 
galėdami šelpti. Tai pa- 
šelpai mes privalome surin
kti nors $2,000 kas mėnuo.

Daug daroma užmetinėji- 
mų Tautos Fondui; kam jis 
skiria pinigų politikos rei
kalams. Tie užmetinėjimai 
paeina iš nesusipratimo. Juk 
ir tie užmeti n etoj ai nenorė
tu matyti Lietuvos geleži
niais pančiais sukaustytos, 
ir jiems nemalonu, kad Lie
tuva neturi politiškos lais
vės, negali plėtoti ir auginti 
lietuviškos kultūros, negali 
mokinti savo vaikų prigim
toje kalboje ir papročiuose 
ir 1.1.

Jeigu taip, tai ką-gi reikia 
daryti, kad apteikus Lietuvą 
didesne liuosy’oe? Juk mu
sų piiešai mum* laisvės ne- 
■ luca, jeigu mei patys ne
mokėsime atsakančiai jos 
p),reikalauti. Musų draugai 
mus neužtars, jeigu apie 
musų vargus plačiai neži
nos. Tai kokie - gi yra bu
dai toms sunkenybėms pra
šalinti? Budų yra nema
žai, bet kiekvienas būdas ar 
priemonė reikalauja išlaidų.
Kad mus svetimos tautos 
pažintų, musų vargus atjau
stų ir mus užtartų — reikia 
mums nuolat skelbties visa
me pašalyje, išrodyti savo 
kančias ir vargus, KLABIN
TI Į PASAULIO SĄŽINĘ.
Taip daryti galima tik per

mes privalome sumesti $12,- 
000. Tai padaryti lengvai 
galėtume. Juk nuolat dir
bančių Amerikoje yra kur- 
kas daugiau, nei 120,000. 
Lai kiekvienas dirbantis lie 
tuvis duoda kas mėnuo po 
10c. — tai ir susidarys rei
kalaujami $144,000.00.

Aišku, kad lietuviai, toli 
gražu, ne visi lygiai tautiš
kai susipratę. Kur susipra
tęs lietuvis - darbininkas ne
sigailės duoti dolerio, ten 
nesusipratėlis gal ir cento 
nenorės duoti.

Žinoma ir tai, kad tautiš
kai susipratusių lietuvių 
kur-kas yra mažiau, negu 
nesusipratėlių. Taigi ir 
prie aukavimo taip svar
biam reikalui, kaip tėvynės 
gelbėjimas, ligšiol prisidėda
vo tik mažoji lietuvių dale
lė.

Kad prašalinus tas baisias 
pasekmes tautiško didžiu
mos musų brolių nesusipra
timo, kad pritraukus prie 
aukavimo kiekvieną lietuv: 
— visiems susipratusiems 
lietuviams reikia paimti di
džiumą tėvynės gelbėjimo 
naštos ant savo pečių. Su 
sipratę lietuviai privalo pa
sišvęsti ir aukauti daug dau 
giau, kad išpirkus nesusi
pratėlių kaičias, papildomas 
prieš visą nelaimingą tautą 
Gi Tautos Fondo skyriai 
privalo pasiimti ant savo 
sąžinės didį ir šventą dar
bą: pritraukti prie skyriaus 
kuodaugiausia sąnarių; šei
mynų blankomis neaplenkti 
nei vienos šeimynos; prakal 
bose, susirinkimuose ir kur 
tik galima — neapleisti nei 
vienos progos nepaklabenus 
į lietuvio širdį, meldžiant 
susimylėjimo nelaimingai 
šaliai. Kad mes pritrauk
sime prie aukavimo visus 
Lietuvos sūnūs — musų tik
slas bus atsiektas, Lietuva 
išgelbėta.

Daugelis musų veikėjų la 
bai mėgsta poilsį. Tas jų 
poilsis vadinasi atšalimu 
Štai vienoje ar kitoje apy 
linkėję nekurie Tautos Fon 
do skyriai užvedė šeimynų 
blankas. Iš pradžios puolėsi 
prie darbo visu smarkumu,

rankas nuleidžia.
Ne taip dirbo musų prabo

čiai, ne taip gelbėjo savo tė
vynę. Vargeliais pintais, 
ašarėle šlakstytais, graudžia 
rauda apraudotais, krauju 
aptaškytais keliais žengė 
per šimtmečius musų prabo
čiai prie T&iejančios žvaig
ždutės, žadančios Lietuvai 
laisvę ir gerovę. Poilsio jie 
nežinojo.

Kol neapsakomas vargas 
spaudžia musų tautą.— ir 
mes išvarykime iš mados ap
sileidimą ir atšalimą, o šven 
tai pildykime 10 sąžinės pri
sakymų, duotų Tautos Fon
do skyriams: —

1) Iš visų jėgų dirbsi su
mažinimui Lietuvos vargų.

2) Nors sykį mėnesyje da
rysi susirinkimus.

3) Kas trys mėnesiai su
rengsi prakalbas su aukų 
rinkimu skurstančiai savo 
motinai Lietuvai.

4) Per prakalbas ir kur 
tik galima prikalbinsi prie 
Tautos Fondo skyriaus kiek
vieną lietuvį.

5) Bent sykį į metus su
rengsi aukų rinkimo dieną 
(tag day).

6) Pertikrinsi kiekvieną 
lietuvį, kad jis nesigailėtų 
nei darbo, nei lėšų Lietuvos 
laisvės atgavimui.

7) Šeimynų blankomis ne
aplenksi nei vienos šeimy
nos.

8) Prikalbinsi kiekvieną 
lietuvį darbininką kasmet 
aukauti nors vienos dienos 
uždarbį vargstančios Lietu
vos sušelpimui.

9) Pritrauksi visokias

_ „ . .bet po mėnesio, kito — jų e-
spaudą: laikraščius, kningu- nergija išgaruoja, pasišven-

įvairios
Žinios

OŽGINTAVOKIŠKAI IR 
PAMOKSLUS SAKYTI.

LEDAI SUNAIKINO DAUG 
JAVy.

Praėjusiame ketverge na
ktį ledai ir lietus sunaikino 
javus šiaurinėje dalyj val
stijos Minnesota. Nuosto
liai siekia dolerių.

Rusijoje beveik nuo pat 
pradžios karės Vokiškai kal
bėti ant gatvių ir krautuvė
se uždrausta. Už vartojimą 
vokiečių kalbos viešose vie
tose ten smarkiai baudžia
ma. Visuose kampuose iš
lipdyti apskelbimai: “Vo
kiškai kalbėti nevalia”. 
Šiomis dienomis Odesos ge- 
neral - gubernatorius net už
gynė protestonams vokiškai 
sakyti pamokslus. Gi, ne 
mažai vokiečių rusiškai ne
supranta ir tokiuo budu iš 
pamokslų rusų kalboje jie 
mažai ką tegalės pasinau
doti.

DEL VARŠAVOS UNI- 
VERSITO.

Varšavos universito arti
miausiu tikslu buvo rusini
mas Lenkijos. Didžiuma 
lenkų tą mokslo įstaigą boi
kotavo. Artinanties vokie
čiams prie Varšavos šis u- 
niversitas išbėgo gilumon 
Rusijos. Dabar jis yra Ro
stove prie Dono-

Dešinio j e rusų spaudoje 
nesenai buvo pastebėta, kad 
karei pasibaigus Varšavos 
universitą reikia pernešti

UŽGINS STEIGTI 
FABRIKUS.

Petrograde ir Maskvoj 
manoma uždrausti 
naujus fabrikus.

steigti

DABARTINIS KINŲ PRE
ZIDENTAS ES|S 

KATALIKAS?

atgal į Varšavą. Delei to 
draugijas prie Lietuvos gel-Įlenkų spaudoje kilo aštriau-
bėjimo darbo.

10) Surinktų aukų nelai
kysi savo ižde ilgiau 30 die
nų, bet kuogreičiausia siųsi 
jas Centrui.

Taigi dabar, kada musų 
tauta stovi ant pražūties 
kranto, visa musų išeivija 
privalo subrnsti. Visas jė
gas turime įtempti, visą mu
sų apsukrumą turime palei
sti darban ir išgelbėti nelai
mingą Lietuvą iš pražūties 
nasrų.

Gal visus musų d&rbus 
nemalonumai lydės, gal ne
kartą pavargsime ir suklup
sime, bet, KADA GALIN
GAS PRIEŠAS UŽGULĖ 
MUSŲ ŠALĮ IR JO KIR
VIS JAU PRIE LIETU
VIŲ TAUTOS ŠAKNIŲ, 
nėra laiko lukuriuoti. Kas 
gyvas, kas jaučiasi esąs lie
tuviu, turi išgirsti Lietuvos 
balsą ir gelbėti tą gimtinę 
šalelę, ”kur močiutė užlin
gavo raudomis mumis”, 
nors ir prisieitų paskutinį 
energijos lašelį išlieti ant 
brangiosios Lietuvos auku
ro.

Tautos Fondo Valdyba.

PUSĖ MILIJONO DOLERIŲ 
DARBININKAMS DOVANŲ

Miestelvj Shcnectade ben 
drovė “General Electric 
Co.” paskyrė 550,000 dolerių 
dovanų tiems darbinin
kams, kurie bendrovės fabri- 
kose dirbo 5 metus. Dova
nomis pasinaudojo arti 16,- 
000 darbininkų.

Iš DARBO LAUKO.

New Yorke. — Gatveka- 
nų konduktorių ir motor- 
manų streikas čionai pasi
baigė. Be gatvekariu grasi
no dar sustreikuoti požemi
nių ir viršutinių geležinke
lių darbininkai. Darbinin
kai įgijo tiesą be jokių tru- 
kdinimų iš kompanijų pusės 
organizuoties. Be to, dar
bininkams bus padidinta už
mokestis. Tam tikslui iš
rinkta trečiųjų teismas.

Columbus, Ohio. — Vietos 
teisme apkaltintas Met 
Neff, kurs be policijos ir 
kompanijos leidimo sakė 
kalbą į neorganizuotus dar
bininkus Joffrey Co. dirbtu
vių kieme.

“Russkaja Zemlia” rašo, 
kad dabartinis Kinų prezi
dentas Li - Juan - chunga 
esąs katalikas.

Naujasis prezidentas yra 
visų gerbiamas ir mylimas. 
Li - Juan - chunga yra la
bai populeriškas. Juan - ši- 
kajus bijodavo pasirodyti 
žmonėms. Jis gi vaikšto Pe
kino gatvėmis net be jokios 
sargybos.

Wilmington, Del. — The
Electric Hose and Rubber 
Co. dirbtuvėje sustreikavo 
100 neorganizuotų merginų, 
kurios menkai buvo apmo
kamos.

NAUJI PATARIMAI, KAIP * 
UŽSILAIKYTI LAIKE

KARŠČIU.

NUTEISTAS Už MUŠI
MI VAIKO.

si protestai. “Gazeta Pol- 
ska”, “Glos Polski” ir ki
ti vicu urmu šaukia, kad, 
gird, rusiško universito mes 
nenorime. Mes norime Var
šuvoje turėti savo lenkišką 
universitą, kuris butų tikru 
mokslo šaltiniu, bet ne poli
tikos įrankiu.

SPROGIMAS RUSIJOS Ml- 
NISTERIŲ PIRMININKO 

NAMUOSE.
Rusų laikraščiai praneša, 

kad Petrograde, ministerių 
pirmininko namuose, ištiko 
didelis sprogimas. Laike 
sprogimo užmušta ministe- 
rio vaikų auklėtoja francu- 
žė. Keletas žmonių sužei
sta.

Priežastis sprogimo: neat
sargumas šoferio su benzi
ną.

GUDRUMAS VOKIEČIŲ 
LAKŪNŲ.

Andai plieninė paukštelė 
atlankė Rygą. Rusų artile
rija pamačiusi neprašytą 
svetį pradėjo šaudyti į jį iš 
armotų. Lakūnas pajuto, 
kad įsipainiojo neišvengia- 
mon šovinių kilpom Neil
gai mąstęs, lakūnas nudavė 
pašautą ir leidosi žemyn. 
Rusai paliovė šaudyti. Tuo
met lakūnas urnai pasikėlė 
augštyn ir parodęs uodegą 
itiskrido.

Ne\v Yorke teismas nu-, 
baudė 550 doleriais tūlą tė
vą Stoy, kurį kaimynai pa
traukė į teismą už sumuši
mą 3 metų sūnelio.

REICHSTAGO ATSTOVAI 
UŽDARYTI į KALĖJIMĄ
Šiomis dienomis austrų 

kariškasis teisinas nagrinėjo 
bylą 4 čekų atstovų Austro- 
Vengrų parlamento. Vienas 
iš jų nuteistas 6 metams ka- 
lėjiman, antras — 5, o kiti 
du — 2 metams.

Visi jie buvo kaltinami 
už neištikimybę. Kaikurie 
iš jų buk išreiškė norą, kad 
Austrija butų pergalėta, O 
tuomet, gird, Čekija tikrai 
bus liuosa.

VOKIEČIŲ LAIVYNAS MA-
N|S UŽPULTI PETRO

GRADU.
Telegramos iš Danijos 

praneša, buk vokiečių laivy
nas manąs bombarduoti Ru
sijos sostinę — Petrogradą.

SAMAROJE NORIMA 
ĮSTEIGTI POLITECHNIKA

..Rusijos mieste Samaroj 
norima įsteigti augštoji te
chnikos mokykla. Mieste
lėnai lig šiol šiam reikalui 
surinko 173,900 rub. Iki 
metų pabaigos tikimasi su
rinkti 633,100 rublių.

Augštųjų mokyklų Rusi
joje labai maža. Įstoti į jas 
sunku.

Karščiai nesimažina. Kas
dien nuo karščių įniršta ke
letas ir net keletas desėt- 
kų žmonių. Sveikatos de
partamentas nesenai pas
kelbė naujus patarimus, 
kaip užsilaikyti laike karš- - 
čių. Šit jie:

Jeigu jauti galvos skaudė
jimą, esi nusilpęs, be ūpo ie
škok poilsio paunksnyje ir 
aprišk galvą skepetaite.

Tuojaus ,praneškit apie iš
stipusius gyvulius.

Uždemgkite indus, idant 
neterštų jų musės

Pirkite maistą tik švario
se krautuvėse.

Daug nerūkykite.
Bukite atsargus.
Bukite ramus, linksmi.
Nesikaršeiuokite.
Nešiokite šviesius, leng

vus drabužius.
Kas neturite, nusipirkite^ 

šiaudinę skrybėlę.

KELIA AIKŠTĖN MINISTE- 
RIŲ SUKTYBES. '

t
Buvusis Graikijos minis

terių pirmininkas Vcnezclo- 
sas laikraštyj “Herald” 
pradėjo užsipuldinėti ant 
dabartinių ministerių. Gird, 
jie tik rūpinasi savo gerove, 
vagia, parduoda už pinigus 
kariškuosius pienus ir tt.

1,000 VAIKŲ MIRĖ
VAIKŲ PARALYŽIUM.
Ligšiol New Yorke vaikų 

paralyžium jnirė 1,000 vai
kų. Epidemijos sulaikyti 
vis dar nepasiseka.

KRŪVELĖ PINIGŲ. '
Nesenai laivas iš Franci- 

jos atvežė į Suv. Valstijas 
43 milijonus dolerių auksu.

Tie pinigai turbut skiria
mi apmokėjimui už amunici
ja

)
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SAVAITINIS DRAUGAS

IŠ KARES LAUKO
KIEK ŽUVO ŽMONIŲ PER DU METU DIDŽIOSIOS 

EUROPOS KARĖS.
Rusija ...............
Vokietija ............
Francija ............
Austro Vengrija
Anglija..............
Turkija.................
Serbija.................
Italija...................
Belgija.................
Bulgarija............

Išviso ....

Užmušta. 
1,200,000 

900,000 
850,(XX) 
475,(XX) 
160,000
75,(XX) 
60,000 
50,000 
30,000

5,000

Sužeista.
2,500,000
l,900,(X)0
1,500,000
1,000,000

450,000
200,000
125,000
100,000

70,000
25,000

Nelaisvėje. Išviso 
2,(XX),(XX) 5,700,000

150,000 2,950,0(10 
325,000 2,675,(XX) 
900,000 2,:575,000

70,000 680,(XX)
75,0(X) 
75,000 
30,(XX) 
50,000 

5,000

350,000 
260,(XX) 
180,000 
150,000
35,000

3,805,000 7,870,000 3,680,000 15,355,000

DIDIS AIRIU TĖVYNAINIS 
GASEMENT JAU 

NUŽUDYTAS.
Casement stengėsi išliuosuo 

ti savo nuvergtą tėvynę Ai
riją iš po Anglijos jungo. 
Bet jis buvo anglų suimtas 
ir pasmerktas mirtin. Jis 
buvo protestonas. Bet 29 
birželio šių metų jis priėmė 
katalikų tikėjimą.

Daug buvo prašyta anglų 
valdžioj, kad atmainyti jam 
mirties bausmę, bet veltui. 
Anglijos valdžia uksispyrė 
nužudyti tą didį Airijos tė
vynainį.

Dvi valandi prieš nužudy
mą ėmė rinkties aplink ka
linį didelios žmonių minios.

Dešimt minučių prieš nu
žudymą suskambėjo didysis 
kalėjimo varpas. Tai ženk
las, kad pasmerktasis airių

jaus mušęs privatinę tele
gramą į kaizerį, protestuo
damas prieš moterų ir mer
ginų deportavimą ir reika
laudamas jas sugrąžinti at
gal. Kitaip, sakoma, po
pelius viešai užprotestuo
siąs.

DANIJA SIŪLOSI SLAU- 
GOTI SUŽEISTUS KA
REIVIUS NELAISVIUS.

Londonas. — Danijos vy
riausybė pranešė Anglijai, 
Francijai, Rusijai, Vokieti
jai ir Austrijai, jogei jinai 
nusprendžiusi ir pasirengu
si gydyti ir slaugoti tų visų 
šalių sužeistus ir pa
tekusius nelaisvėn kareivius. 
Su kokiuo tikslu tas daro
ma, tuo tarpu nežinia. Tai- 
but tikrai garbingas dar-
bas, jei jis paeitų iš gailes-

didvyris tuoj bus nužudytas. m£um<\
Beširdžių anglų fanatikų1 

minia, ėmė rėkti ir klikau- 
ti iš džiaugsmo. Suvaitojo 
airių tėvynainiai, jų akįs a- 
šaromis pasriuvo.

Nieko netrukus kareiviai 
išvedė Casementą iš kalinio, 
jį veda prie kartuvių. Tas 
didis žmogus eina ramiai.
Jį lydi du katalikų kunigu.
Jie visi tris karštai mel
džias. Casementas, priėmęs 
pirmiau šv. Sakramentus, 
maldauja Dievo, kad priim- 

_ tų jo dūšią.
1 9 valandą Casement buvo
pakartas.

Po devynių minučių vėl 
suskambėjo didysis kalėjimo 
varpas, skelbdamas, kad di
dis Airijos mylėtojas jau ne
begyvas. Tas varpo balsas 
lyg peiliu perdūrė airių tė
vynainių širdį. Apsipylę a- 
šaromis, jie puolė ant kelių.

Paskutiniais Casemento 
žodžiai buvo: “Aš mirštu už 
savo tėvynę”.

KAIP KAREIVIAI ŽĮJSTA 
SAVO LIEPSNOSE.

uiKompanijos kapitonas 
mane tečiau nuskyrė pairi 
apkabus pasilikti ir iš ten 
jam pranešti apie priešinin
ko veikimą. Tai buvo pa
prastas mano darbas. Įsili
pau augštan medin ir atsi
sėdau ant šakos laikydamas 
rankoje telefoną, kurs buvo 
sujungtas su artimiausia mu 
sų batareja.

“Staiga pamačiau iššliau- 
žiant iš artimų krūmų apie 
40 vokiečių, kurie su savimi 
turėjo “pragarinę ugnį’’. Pa 
skui šituos slinko visa jų 
kompanija, pasirengusi tuo
jaus pulties atakon, jei pir
miesiems pasisektų laimin
gai aplieti liepsnojančių 
skystimu franeuzus. Tuoj 
patelefonavau: A rtinasi
priešininkas, vedamas “pra
garinės ugnies” buriu.

“Kuomet “pragarinės il
gines” burįs jau buvo už ko
kių 30 pėdų nuo sunaikin-

sargvbos kontratakomis šen 
ir ten sulaikančios rusų 
briovimąsi. Kitaip juk pa
sitraukiančioms armijoms 
butų didis pavojus papulti Į 
rusų spąstus. Vokiečių gen. 
von Linsingen gelbstisi kie 
ku įmanydamas.

RUSŲ OFICIALIS 
PRANEŠIMAS.

Petrogradas. — Kovei io 
fronte desperatiški mūšiai 
seka netoli sodžių Dubeš- 
čovo ir (iuleviteln. Vokie
čių kontratakos atmušamos 
ir mūsiškiai pamažu pažan
giuoju. Vorobjovka apsk- 
rityj, į rytus nuo Jezierna, 
9 vokiečių lakstytuvai pra
skrido pro musų pozicija.

Prieš rugpjūčio 2 d. Smor
gonės apkrityj, vokiečiai ru
sus atakavo abiem pusėm 
geležinkelio pasinaudoda- 
mies nuodingomis dujomis. 
Bet atakos atmuštos, taip

... _ kad vokiečiai buvo priverstu apkasu, kuriuose mane... ... , .
š ... -v, . , ti suburbėti atgal t savo apužpulti musiskius, musų ba- , a .

nebežino nei kas veikti. O 
jie visas laikas laivės tyko-i Dl«— 
jo. Keli laivai nuplaukė pa- * NatlOIial
lengva Europos link, tikė
damiesi kur-nors pakeliui 
užtikti laivę, kuomet .jinai 
pakilsianti iš vandens. Kiti 
karės laivai pasiliko po se- 
lovci Suv. Valstijų pakraš

čiuose. Tai bus gražus špo
sas anglams ir franeuzams, 
kuomet laivė laimingai pa
nieks Vokietijos pakraščius, 
t) tas lengva bus jiems pa
daryti turint toki stebėtiną 
miklumą.

ANK
Plymouth, Pa.

Kapitalas su perviršiu 
$1G5,(XX).(X),

Šitoji Banka prižiūrima 
Suvienytų Valstijų valdžios. 
Moka nuošimčius lino sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti 

1 lietuviškai.
(!. .V. Postletliu'aite, 

iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

VOKIEČIŲ ŽIAURUMAI.

AUKOKITE TAUTOS 

FONDAN.

POPEŽIUS PROTESTUOJA 
PRIEŠ MOTERŲ DE

PORTAVIMU
Rymas. — Idilės vysku

pas iš Franeijos savo pra
nešimu popežiui patvirtino 
žinias, kad vokiečiai iš u- 
žimtos Franci jos dalies daug 
franeuzių moterų ir mergi
nų deportavo į Vokietiją. 
“International News Servi
ce” korespondentas sužino
jo, kad Šv. Tėvas po to tuo-

ParyžiUs. — Vokiečių ka
reiviai šitos karės metu daž
nai aprūpinami degančiu 
skystimu. Tą skystimą jie 
nešiojasi specialėsė šmirkš
tynėse. Kuomet atakuoja 
priešininką, kareiviai lei
džiama iš šmirkštvniu skv-* * fc •
stirną padega ir šis stulpais 
verčiasi ant priešininko, ka
rtu vilis tiesiog suspirgi na. 
Nors tokios atakos metu nu
kenčia nuo tų liepsnų ir vo
kiečiai, bet jie visuomet nu
gali priešininką. Tą lieps- 
nuojantį skystimą vokiečiai 
vadina “pragarine ugnimi”. 
Bet dažnai pasitaiko, kad 
tos liepsnos pačius vokie
čius sunaikina pirm už pul
siant priešininką.

Vienas sužeistas kareivis 
mūšiuose, Sornme apskrityj, 
štai ką pasakoja:

“Prieš pat pusiaudienį 
musų kompanija bu
vo pasiųsta sutvarky
ti ir pertaisyti senus 
vokiečių apkasus šiaurine se 
nuo vienos ūkės. Oficier’ai 
ištyrinėjo apkasus ir persi
tikrino, kad jie taip daug su
naikinti musų artilerijos šo
vinių, jogei bus sunku su
spėti pataisyti pirm laukia
mojo vokiečių užpuoluno. 
Todėl nutarta visą kompani
ją sugrąžinti atgal už kc ki 
50 sieksnių nuo sunaikintų 
apkasų.

tarėja į tą vokiečių būrį pa
leido kelis šuvius. Nuo ši
tų užsidegė skystimas šmir
kštynėse. Staiga keliolika 
baltos ir geltonos liepsnos 
liežuvių švystelėjo augštyn.

“Tuomet teko pamatyti 
ištikro pragarinį reginį.

“Mus altileristai ėmė 
versti degančių vokiečių 
tarpan šovinius kaip kokią 
krušą. Dideli liepsnų stul
pai pakilo į padanges. Vie
nas tų liepsnų liežuvis pa
siekė ir mane. Sudegino 
man drabužius ir baisiai ma
ne sužeidė. Vos tik tegalė
jau išsilaikyti medvj.

“Visas žemės plotas ap
linkui buvo lygus liepsnų ju- 
rei. Liepsnose vokiečiai gy
vi degė, žuvo baisiausiuose 
kentėjimuose. Vieni jų mė
gino pabėgti, bet tuojaus su
kniubo. Kiti raičiojosi liep
snose ant žemės. Kiek pa
laukus iš tų gyvų žmonių 
tepaliko tik subjaurinti, su
spirgę lavonai.

“Nei vienas iš to “praga
rinės ugnies” būrio neišsi
gelbėjo.”

PASIBAISĖTINA KOVA UŽ 
GELEŽINKELIŲ CENTRU

kasus.
Galicijoje austrai blaško

mi atgal išilgai Dniestro ti- 
pės. Čia rusai pasitiki vei
kiai perkirsti svarbų austrų 
Stauislau - Lvovo geležinke
li.

VOKIEČIŲ OFICIALIS 
PRANEŠIMAS.

Berlynas. — Rusti užpuo
limas abiem šalim Nobel e- 
žero atmuštas. Taip-pat at
muštos stiprios atakos piet- 
vakaruosc nuo Lubiesovo.

Rusai atmušti nuo Kovel- 
Sarny geležinkelio. Netoli 
Ostrovo miške 100 tusu pa
puolė nelaisvei^-

Rusų atakos atmiulos a 
biem šalim geležinkelio, ei
nančio iš Brodv i Lvovą. Du 
rusų aksty tuvu numušta, 
arti Rožyšče, antras rytuose 
nuo Torclivn.

“DEUTSCHLAND” NUĖJO 
SAVAIS KELIAIS.

Norfolk, Va. — Jokių žinių 
nėra apie vokiečių prekybi- 

įnę laivę “Deutseliland”. 
Kaip panėrė Amerikos pa
kraščiuose, taip ir pražuvo. 
Sąjungininkų karės laivai

Londonas. — Austrai - vo
kiečiai pašėlusiai ginasi; | 
prieš rusų užpuolimą visu 
Kovelio - Lvovo frontu, kaip 
pranešama iš Petrogrado. 
Bet rusų artilerija, raitari- 
ja ir pėstininkai mažu - pa
mažu truškina austrų - vo
kiečių pozicijas ir eina vis 
pirmyn. Kaip prie Kove
lių, kur rusai prisiartino tik 
nž 10 mylių, taip ii prie 
Lvovo seka pasibaisėtinai 
mukiai. Prie Kovelio vokie
čių kontratakos tirpsta prieš 
"ilSUS.

Husams prie KovcLo, kaip 
jau žinoma, vadovauju, gene
rolas Kaledino. Anot žinių 
iš Petrogrado, geli. Kaledino 
tikslas — perkirsti Kovelio 
- L'mvo geležinkelį ir v isis- 
kai atskirti austrų armijas 
nuo vokiečių armijų Kaip 
jam pasiseks tas tikslas at
siekti, nežinia.

Gauta žinios, kad vokiečių 
vyriausios armijos iš Kove
lio apylinkių pasitraukian
čios ant Lietuvių Brastos. 
Tik užpakalinės vokiečių

Svarbi žinia West Sidiačlims.
Kas iš West Side’čių užsisakis 

“DRAUGĄ”, užmokėdamas 
$3.00, gaus dovanu didžiausį
Amerikos lietuvių “Metraštį” lo, Mass,I '
per mane metams dieraštį |________

A. M. Norkūnas
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas 

visokių ženklelų 
draugystėms, o 
ypatingai: k o- 
kardų, guziku- 
čių, metalinių, 
anamelinotų i r 
padengtų cellu- 
loid’u, šarpų, 
vėliavų ir karū
nų.

»»fMTDjO V4U30 I
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Man pavestas
darbus atlieku 

artistiškai.

M. A. Norkūnas
166 Molroso Btreet, Montel-

•įrba per metus dvisavaitinį lai- j prje išsinarinimo ir isipjovimui 
kraštį ‘Tikyba ir Dora”.

Užsimokėjęs $3.50, gaus per 
ištisius metus dienraštį “Drau
gų’.’ ir mėnesinį juokų laikraštį 
“Žvirblį”.

Nauduokitės gera proga 1
P. CIBULSKIS,

; 2112 W. 21 PI. Chicago, UL

Tuojau įtrink D-ro Rkhter’lo

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir lętuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25e. ir 50c. buteliukus viaoee aptlekoie arba 

stačiai nuo
P. AD. RICHTER & CO.

SV VVaablngton Street, New York, M. V-

Franeuzų valdžia jau pri
rašė keturias dideles knin
gas pilnas vokiečių žiauru
mų. Tose kningose nupieš 
tos suplokštusios kulkos, 
pjukliniai durtuvai, baisios 
žaizdos ir 11.

Vienoje kningoje aprašo- 
šonia, kaip vokiečiai varto
ja vietos žmones, kad jais 
užsidengti nuo kulkų; kito
je aprašoma, kad vokiečiai Į 
vartoja tokius ginklus, kurie J 
yra uždrausti tarptautiniais i | A I T T 
įstatais; trečioje kningoje ap * 1/Al V/ AB vJ 
rašoma, kaip vokiečiai išžu
dė paimtuosius į nelaisvę; 
ketvirtoje kningoje aprašy
ta, kaip vokiečiai šaudo į ve
žimus, kur vežama sužeis
tuosius.

Bet taip bjauriai elgiasi 
ne vien vokiečiai. Juk tas 
baisybes, kokias pridarė ka
zokai Galicijoj, ar Lietuvoj, 
gyventojai minės per am
žius.

JUS GALETE IŠAUGITI

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

HINDENBURG - VYRIAU
SIAS VADAS PRIEŠ 

RUSUS.
Amsterdamas. — Vokieti

joje oficialiai paskelbta, 
kad vokiečių garsus field- 
inaršalas von Hindenburg 
nuskinamas vyriausiuoju 
austrų ir vokiečių armijų va 
du prieš rusus rytų fronte. 
Vokietijos laikraščiai labai 
prielankiai atsiliepia apie 
tą ITindenburgo nuskvrimą.

Ar slinka Jums pluakal?
Ar pražilę jusu plaukai nuo metu? Ar 

užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir 
limpanti jie?

Ar randas plaiskotes, niežas odos galvos?
Ar plinki, bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas iš aukščiau pasakytu liau

tai stenkitės apsauguotl jos. l'žsakykete 
iluostrota knygute jusu prigemtą kalba. 

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europis garsingo specialisto, 

kurioje randas įvairios žinios:
Gražybe plauku.—sudėjimas plauko ir 

odos galvos. Priežastis slinkimo plauku 
ir žiluma*—Kaip užlaikyti sveikatą ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai i penkius sava- 
tls turėti gražius plaukus.—žili plaukytai. 
—Barzda.—ir dekavones nuo užgapedintu 
kliętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad 

gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimą 
plauku prašalina plaiskotes ir augina gra
žius plaukus Ujį 10 centu arba krasos 
markėms prisiųstas sykiu su Jusu antrašu. 
Męs išsiučeme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
stą kuponą ir siuskete šianden.
Union Laboratory. Box 537, Union, N. Y. 
UNION LABORATORY,

Box 537, Union, N. Y. 
b'iučiu i dedamas 10 centu dėl apmo-

“ejiino kaštu persiutimo, meldžiu išsiųsti 
į'n toj ms jusu dolerine dėžutė Calvacura

M. 1 ir knygute ‘Teisybe Apie Plaukus.” 
Pasiuskete sykiu kuponą su jusu antrašu.)

Pitone Canal 2941
PETER A. MILLER,
Jubilierius \ir Optikas

Akįs išegzaminuojamos: a- 
kiniai pritaikomi. Deimantai, 
aikrodėliai, laikrodžiai ir 

brangakmeny s.
Užlaikau visokių auksinių 

nikrodėlių, deimantinių ir 
šliubinių žiedų. Parsiduoda 
teisingai.

Jei auksą perki, auksą gau
si ir už auksą mokėsi. Pasi
klauskite, katrie yra pirkę pas 
mane, jie teisybę pasakys. 

PETER A. MILLER, 
2256 W. 22nd Street.

LIETUVIŠKA BANKA 
T0WN OF LAKE SAVINOS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas. 
1600—4602 S, Wood St. Chicago, III. 
Priimame pinigus Į Banką užččdyjimui nao 
vieno dolerio Ir daugiaus ir mokame trečią 
procentą ra tom i m ant metų. Siuučiame pinigrus 
1 visas dalis svieto pigiai, sr r ei tai ir teisingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduoda nie šifkortes ant visų 
ein i j q į krajų ir iš krajaus, taipsri tikietus ant 
geležei kelių po visą Ameriką ir Europą

Alūnų Pmka išdirba visokius raštus ir do- 
kjmert v soee kalbose ir duoda rodą lie- 
tuviarna v isokiuose atsitikimuose ir reikaluo- 
te yi> atlikai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
<irsminėtu antrašu-

“Tautos Rytas”
Mėnesinis Blaivininkų Laikraštis 1 puslapių! 

didumo. Kainuoja metams 50 c.
Adrijas:

Rev. J. Valaitis
28 Cherry St. - - Shamokin, Pa* f

Vyriškų Drabužių Išpardavimas Į
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi

nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputi vartoti nuo 
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.C0 ir augščiau. Nau 
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.

$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelines už $2.50. 
KUPARAI ir VALYZAI

S. Gordon
1415 So. Halsted St. Chicago, Ilb

Atdara kasdieną (ir Nedelioj) dienomis ir vakarais.

Seniausia Taupymo Banka Chicagoje

The Hibernian Bank
įkurta 1867 metuos.

Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.
Jei nori turėti gerą ir pigų laikraštį, užsirašyk

“Santaika”
Mokslo, politikos, poezijos ir satyros 

savaitinis laikraštis.
“SANTAIKOJE” telpa įvairių-įvairiausioa viso pa

saulio bėgančios žinios.
“SANTAIKOJE” telpa taipgi tyri mokslo straipsniai, 

poeziją, vaizdeliai ir sveiki juokai.
“SANTAIKA” eina tautiškoje-katalikiškoje dvasioje. 
“SANTAIKA” leidžia P. Szukys.
“SANTAIKOS” kaina metams $1.00. Pusmečiui 65c.

Pavienis num. 3c.
Siųsdami prenumeratą, korespondencijas, laiš

kus ir kreipdamiesi su visokiais rei
kalais adresuokite:

“SANTAIKA
2120 St. Clalr Avė. N. E. CIeveland, Ohio

A< 8 4 < ' '.A "'L. * įį įg r m*< ►/.i,'*- r J >• *

TAUPJMO DKPARTMENTAS
Priimnm Dppazitns pradedant nuo vieno dolerio ir daugiau, nž ku- 

rluosmokama 3 nuošimčius ant metų, kurį pridedam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais lino 6-tos iki 8-tos vai. vakaro. 

REAL ESTATE DEPARTMENTAS.
Perka ir parduoda propertea ant komisijos: iškolcktuo.ja randas 

Ir prižiūri propertea; parduoda geros vertės morgičius; aklina pini
gus ant įtaisytų savasčių (properčių).

• ■HMM »1
PLATINKITT TARP AMERIKONŲ BSOIIUKĄ*

A Plea for th? Lithuanians
Tai geriausias tarpininkas supažindinti amerikonų 

plačią visuomenę su lietuvių tauta ir dabartiniais Lie
tuvos vargais. Atskiras egzemplioris tik 10 o. Galima 
ganti pas:

KUN. J. J. KAULAKĮ,
824 Wharton st., PHILADELPHIA, PA.

arba
“DRAUGO” KNYGYNE,

1800 W. 46th st., OHIOAGO, ILL.



I SAVAITINIS DRAUGAS r j —d

$

ii:
o u
j; i ► 
j » j i 
Jiji 
j ji 
$j 
j i j 
' ' Lu

NAUJI SĄNARIAI PRI 
SIRAŠĖ PRIE SUSIV. a 
L. R. K. A. 2-am BERT. « 4

& g
1 kp. Eduardsville, Pa.
1916 METŲ.

»»
»»

co

0/
>7.

88cu

COOfcC388co

tt

n 10.50

JP T

99
99

99

99

7.00

7.00
7.00

250
500

250
500
150
150

500
500

150
150
500

150
150
150

150
150

1000

Boleslovas Navalickis 
Alek. Alelunas 
Leonas Vingis 
Zabelė Jekubauskaitė

24 kp. Minersville, Pa. 
Ona Malinauskienė 
Marė Penkunas 
Simas Pačesa 
'Agota Lapinskienė

28 kp. Luzerne, Pa. 
Zuzana Paulauskienė

29 kp. Cumdola, Pa. 
Juozas Spilingis

30 kp. Scranton, Pa. 
Juozas Bunevičius,
Jurgis Petukauskas ” 
Jonas Venckevičia 
Kleiuentina Baltrušaičiutė 
Matas Višniauskas

99

99

99

99

99

14.00
31 kp. Mahanoy City, Pa.

10.50 150

99
99
99

150
500
250
250

500

(Tanias Danila 
Ona Daniliutė

32 kp. Ansonia, Conn. 
Petras Sabutis 
Lantanas Skučas 
Kazys Soda 
(Pov. Sabulis 
Magdė Virbickienė 

/Ona Timinskienė 
Stanislovas Urbelis

” 10.50 
” 7.00

” 14.00 
” 10.50
99
* i

99

7.00
7.00

7.00
7.00

150
150
250
150
500
150
150

99

99

7.00
3.50
7.00

7.00
7.00

14.00
14.00

7.00
3.50

250
250
150
250
150/
150
150 j

150

(Antanina Benevičiutė 99 7.00 1501
102 kp. Duųuesne, Pu.

'Andrius Lekavičių, 99 7.00 500
103 kp. Rochester, N. Y.

/Jieva Peleckaite 99 14.00 500
/Teresa L. Stukiute 99 7.00 150
;(0na Zdanevičiutė 99 7.00
j) 106 kp. New York, N. Y.
(Barbora Šmitis 99 150
Barbora Mažeikienė 99 7.00 150
iPaulina Milašauskiutė 99 150
(Aižė Šarlauskiutė 99 7.00 150

109 kp. New Britain, Conn.

99

M 77.00 250

n 7

99

7.00 1000

500 
500

99 77.00
7.00

250
150

7.00 150

500
500

7.00 150

99 7

10.50 
” 10.50 
” 14.00

14.00

150
150
500
150

|A Ilty nas Kuprevičių,
Jonas Višniauskas 
Jonas Neverdauskis 
Vincas Lileikis

125 kp. Export, Pa.
Rožė Arnošienė

128 kp. S. Omalha, Nebr.
Ona Bogušauskienė ”
Marė Didikienė ”
Julijonas Dzekenskis 
Leonora Savickienė

129 kp. Gary, Ind.
Augustas Trijonis ”
Antanas Daskus ”

133 kp. Vandergrift, Pa.
Mykolas Navasinskas ”

134 kp. Brooklyn, N. Y.

99

7.00 150

7.1 M) 
7.00

7.00

150
750
150
150

150
150I

/Petras Kupstas 
(Kazimieras Kreselis 
(Jonas Gruštas 
( 110 kp. Atliol, Mass.
(Juozas Očikas

111 kp. Plymouth, Pa. 
(Ona Samsonienė,
/Jieva Burdulienė 
)juozas Burdulis 
(Petras Stadulis 
(Jeronimas Paznalskis 
(Ona Milušauckienė 
Jonas Milušauskas 
(Stasys Stalevičius 
Marė Junevičienė 
Alek. Bračiulis 
Juozas Katilius 
pieva Katilienė 
(Antanas Galinis 
(M arcelė Dedeškevičienė 
Juozas Lipskas 
Ona G ruckiunienė 
(Kazys Šilalė 
'Jonas Suliauckas 9
Jonas Paulauskas 
Antanina Rauckienė 
Juras Rauckis 
R 'ž; K i r v< le. ičie : ė 
Andrius Kirvelevičius 
Marė Andriejauckienė 
Antanina Ruseckienė 
Mikas Ruseckas 
Marė Petrušauckienė 
Antanas Andriejauckas 
Morta Kvederevičius 
Marė Cepanienė 
Juras Žimkus 
Juozas Bračiulis 
Jieva Volf 
(And ius Riškevičius 
Adomas Reškevičius 
Vincas Ulevičius 
(Augustas Turauckas 
Jonas Kazlauckas 
Juozas Kablikas 
Petras Pajanis 
Petras Semitą 
Jieva Azukienė 
Juozas Metelionis 
Juzė Staskevičienė 
Paulina Stalevičienė 
Antanas Staskevičius 
Rožė Kazlauckienė 
Antanas Metelionis 
Ona Pletnikienė 
Juras Plitnikas

115 kp. Brooklyn, N. Y.
Antanas Sližys ”
Liud. Žiūkas
Kazys Kuodis

116 kp. Ansonia, Conn.

7.00 150 
7.00 250 

10.50 150

500

99 7

7.00 250

150
150

99Emilija Vaitiekūnaitė 
Petras Galeckis

135 kp. Broklvn, N. Y.
1 >a rbo ra Duž i n sk i utė 
Kun. Nubertas Pakalnis

137 kp. Rockford, 111.
Simonas Klikna 
Adomas Dičius 
Juozas Ausevičia ’

138 kp. Pittsburgli, Pa. 
Stasys Daugi> akas

142 kp. Cleveland, Ohio. 
Marė Vizbuniutė 
Jurgis Dudonis 
Magdė Vaišbrunienė 
Antanas Daniinaitis 
Aižė Cerniutė 
Ona Tamušoniutė

146 kp. Spring Valley, 111. 
Juozapa Ivoškienė 
5. — Sav. Draugas

149 kp. I lammond, Ind. 
Kastantas Pakalniškis

158 kp. Pittsburgh, Pa. 
Košt. Baranauskienė 
Juozas Tanike .ičius

161 kp. 1 ollinsville, 111.

7.00 150
150

250
150
150

500

150 
150 
150 

1(M M) 
500 
150

150

9 9
750 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
150 
250 
500 
250 
500 
150 
500 
500 
500 
500 
500 
250 
500 
500 
500 
250 
500 
500 
500 

7.00 500 
7.00 1000 

500

7.00
7.00
7.00

99 77.00

99 7

99 77.00
7.00
7.00

7.00
7.00

7.00

7.00

7.00
7.00
7.00

S
7.00,

7.00

7.00 150

14.00 250 
1000

14.00 500 
150 
750 
750 
150 
500 
150 
150 
500 
500 
250 
150 
500 
150 
150 
500 
500 
500 
150 

7.00 1000 
7.00 150

Barbė Beleckienė 
Tadas Beleckis 
Jokūbas Simanavičius 
Klemensas Urbusas 
jMelitonė Balsienė 
Rev. Petras Vaitonis 
Kazimieras Stoškus 
Jonas Stoškus 
Mikolas Morkūnas 
Jonas Stočkus 
Petronėlė Paulauskiutė 
Bernardas Vaičkus

78 kp. Du Bois, Pa. 
ljuozas Szerkšnis,

79 kp. Glen Lyon, Pa. 
Antanas Rutkauckas

80 kp. Eyuon, Pa. 
Pranas Gaižauskas 
Marė Gaižauskienė

83 kp. Scranton, Pa. 
Vincas Stankevičia,
Povilas Sabaitis

85 kp. Chicago, 111. 
Motiejus Gražis

86 kp. Portage, Pa. 
Jonas Runcelis 
Kvavera Runcelis

87 kp. Pittsburgli, Pa. 
Pranas Senulis

88 kp. Donorą, Pa. 
Petras Kuntautas

97 kp. Westfield, Mass. 
Konst. Abromaitis 
Adomas Kazlauskas 
Kazys Masaitis 
Kazys Sederevičius 
Jonas Labakojis 
Vaclovas Maslauskas 
Ambraziejus Grečius 
Jeronimas Urbaitis 
Juozas Burzdžius 
Benediktas Greičius 
Antanas Masaitis 
Juozas Tarnauskas 
Antanas Atkočaitis 
Juozas Vasmonis 
Alek. Atkočaitis 
Alek. Petrauskas 
Kazys Zinka 
Matas Ramanauskas 
Baltrus Atkočaitis 
Simas Minkus 
Alfonsas Jezelevičius 
Laurynas Gugaliunas 
Apolitas Jezelevičius 
Pranas Poška 
Vincas Poška 
Antanas Kirklys 
Antanas Repčys 
Vladas Simanavičius 
Andrius Ramonas 
Jonas Bernatonis 
Velerijonas Kancleris 
Jonas Vasnonis

89 kp. Hartford, Conn. 
Veronika Tamašiunienė 
Ona Raičkiutė 
Teklė Nakrušaitė

99
99

99

tt
7.(M)
7.00

n

(

7.00 500

150
250

33 kp. Roseland, 111.
Kazys Davidonis

35 kp. Mc Kees Rocks, Pa. 
Jurgis Matuzinskas ”
Stanislovas Dragūnas ”
Antanas Tunaitis ”
Antanas Laštauskas 
Rokas Daiuskis

40 kp. Shenandoah, Pa.
Ona Abračinskienė ”

41 kp. Worcester, Mass. 
Košt. Auktikalnis 
Pr. Jesantas 
'Jonas Talubickis 
Kazys Savickas

42 kp. Brooklyn, N. Y 
Terese Gedraičiutė 
Albertas Jakubauskas

45 kp. Poųuonock, Conn, 
/Teodora Bajeliute 

7.00 250 AJonas Vaitekūnas
rv\ r/va ' Ai* i — cj..

7.00 750

14.00
10.50
14.00

7.00

. 7.00

7.00

500
250
500

250
150
150
250
250
150
150

h

7.00
7.00

150 ' 
150

Pranė Tanielienė 
Aiuilija Muckuvienė

3 kp. Elizabeth, N. J.
Marė Jakimavičienė ”
Marė Krušienė ” 7.00
Veronika Ramanauskiutė ” 7.00
Petronė Urgalienė

7 kp. Pittston, Pa.
Pranas Miliauckas 
Marė Miliauskienė

8 kp. Cleveland, Ohio 
Stasys Jonila 
Marė Andžiulaitienė 
Antanas Tvaškevičius

9 kp. Bridgeport, Coiui.
Pranė Svelnienė ”
Emilija Lopaitė ”
Leonas Radzvilas

10 kp. Philadelphia, Pa.
Antanas Sabalauskas,
J ieva Bridikienė

11 kp, Waterbury, Conn.
Petronė Abraičiutė

12 kp. Shamokin, Pa.
Juozas Svitojus

13 kp. Baltimore, Md.
Mykolas Poškauskas ”

16 kp. Chicago, III.
Antanas Nausiedas 
įgilus Lukavičius 
Matas Mažeika

17 kp. Wilkes Barre, Pa.
Povilas Abasavičius ’
Marė Naiusevičienė ’
Alek. Aleknavičiūtė ’
(Vincas Montvila 
Kazys Gibavičius,
Jonas Černiauskas
Jonas Norkūnas ”

19 kp. Northampton, Mass.
Ona Revonekavičiutė 
Domicėlė Sakavičiūtė.

21 kp. So. Boston, Mass.
Pranas Virakas ” 14.00 1000

22 kp. Kenosha, Wis.
Kazimiera Klevickienė 
Ona Valauskienė ” 7.00 500
Jonas Valauskas 
Alena Spakovičiutė 
Fortunata Rakunaitė 
Tadas Varanavičia 
Vincas Venckevičia 
Kostantas Klevickas 
Juozas Žilius 
Matas Sidagis 
Pranas Gudžiūnas,
Agnieška Marčulaitienė 
Vladislovas Rimša 
Ona Stasevičiutė 
Marijona Maldažicnė 
Jonas Abromavičius 
Jonas M. Druktenis 
Veronika Mockaičiutė 
Povilas Jusi s 
Mikolas Milikauskas 
Steponas Pinigis 
Petronėlė Beičienė 
Juozas Karbauskis 
Marė Trakšelienė 
Jonas Trakšelis 
Alze Gibienė 
Juozas Gibas 
Nikodemas Junavičia 
Bronislovas Nekrašis 
Uršulė Milkintienė 
Elena Mačiūnienė 
Mečislovas Jesevičia 
Kazimieras Mikėnas 
Emilija Biškauskienė

'„Kazys Biškauskas 
Matus Druktenis

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

99
99
99

99

99

99

99
99
99
99

k

99 7.00 150

” 7.00 1000 
” 7.00 250 
” 3.50 1000 
” 10.50 500 
” 14.00 1000

” 10.50 
” 14.00 
” 14.00 

7.0099

46 kp. Sugar Notch, Pa.

99
” 7.00 1

” 7.00 
” 10.50

99

99

150

7.00 500 'Magdė Sinigelskienė
150 iį 47 kp. Mt. Carinei, Pa.

3.50 l§0 jlSkolastika Jakubinienė 
150 JOna Jočiutė 
250 jtMarcelė Petkevičienė 
150 1 48 kp. Cicero, III.

Barbora Šaltis
62 Sheboygan, Wis.

Marė Šinkevičienė 
Dominikas Vilkas 
Ramulda Vilkienė 
/Kazys Liberis,
(Jonas Simaninas 
Vincas Slavinas 
'Jonas Valentu

63 kp. Youngstown, Ohio. 
Veronika Svedenienė 
/Martynas Dereškevičius

67 kp. Racine, Wis. 
Barbora Mockaite 
Matas Sukelia 
Bernardas Televičius 
Antanas Gudzevičius 
(Vincas Schapalis 
Kazys Schapalis 
Pranas Kaviera 
(Antanas Gudžiūnas 
Antanas Vaičiūnas 
(Mikolas Longis 
Pranas Venskevičius 
Kazys Binkauskas 
Kanst. Gurauskas 
M uozas Kesminas 
Teklė Petkevičiūtė

3.50
7.00

10.50 
7.00
3.50 
7.00 
3.50

7.00
7.00

150
150
500
150,
250
150
150
250
500
150
250
500
500

14.00
7.00 
7.00
7.00 500 
7.00 1000 

150 
500 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
250 
150 
150 
250 
500

7.00
7.00
7.00
7.00

3.50
7.00

3.50/

7.00

500
250
150
250

250
250

500
500

250

250
150
150

500

500 
500 
500

” 14.00 1000 
” 3.50 150
99
99

7.00
7.00
7.00
7.00

10.50

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

” 10.50 
” 7.00 

7.CX) 
3.50 
7.(X) 

” 10.50 
” 3.50 
” 7.00 
” 7.(X)
99

150
250

500
500

150
250
150
150
150
500
250
150
150
150
150
150
150

>»

14.00' 
14.00 
10.50 
14.00 
14.00 
14.00

” 14.00 
” 14.00 
” 10.50 
” 14.00 
” 10.50 
” 14.00 
” 10.50 
” 7.00 
” 14.00 
” 14.00 
” 10.50 
” 7.00

” 77.00
7.00
7.00

14.00
14.00
10.50
10.50

7.00
10.50

150
150
150
150
150
150
150
500
150

99 7.00 250
99 7.00 250
99 7.00 500

Conn.
99 150
99 7.00 150
99 500

99 10.50 150
99 7.00 150
99 14.00 150
99 14.00 150
99 7.00 150
99 10.50 150
99 14.00 150

99

Magdė Maciūtė 
Vadas Mickevičia 
Veronika Pučkuvienė 

93 kp. Easton, Pa 
Dominikas Ubavičia 
Ona Jonaičiutė 
Jonas Lusis 
Mikolas Bubinask
Matas Stankevičia 
Antanas Danielius 
Juozas Lielugas

, 94 kp. Westville, III. 
jBarbora Daujotienė

99 kp. Chicago, III. 
Uolius Lomsargis

100 kp. Chicago, 111. 
Petronėlė Urbonaitė

101 kp. Chicago, 111. 
Ona Višelgiutė 
'Pranas Kibartas 
Jadviga Gužauskienė 
{Mykolas Miežis 
(Marcijona Dargienė

250||Levonas Plusnis 
1501 Ah t ana s Lelingas

99
7.00

” 7.00 
” 7.00

99
”• 7.00 
” 7.00 
” 7.00 

7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00

99 7

7.00

7.00
99
99
99
99
99

7.00

500
250
500
500
150
500
250
500
250
250
500
500
250

1000
500

1000
250
250

7.00

Ona Pukelaitė 
Vincus Ausukaitis 
Mikas Dzikas 
Jonus Prakapas 
(Dominikas Mažeika 
(Marcelė Janušaičiutė 
lAlzė Kazokienė

119 kp. Manchester, N. 11.
7.00

99
• 500

99 7.00 150

99 7.00 150
99 7.00 500
99 250
99 KMM)
99 750
99 150
99 7.00 250

99

tt

10.50
3.50
7.00

99
99

tt

tt

7.00
14.00

7.00
7.(X)
7.00
7.00

.7.00

(Anelė Antanaitienė 
Karolis Romaskevičius

120 kp. Burlington, N. J. 
Aižė Janulienė 
Jurgis Jonutis

99 7

Juozas Žilinskis 
Aižė Mikalaitienė 
(Ona Marčiukevičienė 
Kazys Vaitiekaitis

121 kp. Springt'ield, 111. 
'Ant. Giluitis tt

7.00
14.00

7.00
7.00
7.00
7.1MI
7.(M)
7.00
7.00
7.00

10.50

Antanas Poškus ” 7.00 150
Judita Pranai .ienė ” 7.00 150
Zuzana Kliunienė ” 3.50 150
Juozas Klium.s ” 7.00 150
Jonas Vaičekauskas ” 7.00 150

164 kp. 1. Manchester, Conn.
Adelė Zakaru tė tt 150
Viktoras Zab! nekis ” 10.50 250
Antanas Bra; luskas ” 10.50 150

165 kp. Uarrison, N. J.
Vincas Simolumas ” 14.00 150
Pranė Vaitkir. ienė ” 7.00 250
Magdė Busi liūtė ” 3.50 250
Alena Grass 7.00 250

166 kp. Middleboro, Mass,
Vincas Stulpinas ” 3.50 150
Jonas Jurgeli nvičius ” 7.00 150
Povilas Lunskis ” 3.50 150

167 kp. Sioux City, Iowa.
Adolfas Lunis ” 7.00 150
Ona Andrium mė ” 7.00 150
Jonas Rinkevičius ” 14.00 150

170 kp. Nagiara Faffs , N. Y. *

Jonas Sasmara ” 7.00 150
Jonas Radžius ’» 7.00 150
Jurgis Bonevičius ” 7.00 150
Petras Valau; evičius ” 7.00
Vincas Jurkor.is 7.00
Mikas Maleckas 14.00
Julius Dalgis 7.00 •

171 kp. Detroit, Mieli •
.1 uozas Bižamkas ” 14.00 500
Jonas Rausius ” 7.00 250

174 kp. Brooklyn, N. Y.
Ona Valaičiutė M 150
Kazys Barkauskas 99 150
Veronika Damusevičienė 99 150

179 kp. E. St. Louis, III.
Mikolas Lukosevičia ” 7.00 500
Konst. Rutkauskas ” 7.00 150

1 Jonas Burčait's ” 7.00 250
) Juozas Žagaris ” 7.00 500
' Juozas Vaičiulis 99 500

Marė Vaičiulienė 7.00 500
* Ona Rutkelaitė ” 7.00 150
1
p, PAVIENIAI.
1 Antanas Steponavičius ” 3.50 150

Bernardas Eiljponis ” 7JM> 150
) Ah!:. Vaškevičius ” T.oo 150
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NAUJI SĄNARIAI VAIKŲ Į valdybos susirinkime raštinin- 
SKYRIAUS II bert. 1916 m. kas l,,aSo sau al»aiokamo.i°

pagelbininko ir valdyba iš
pildo jo reikalavimų, nutaria 
duoti" pagalbininkų, kurs bus 
apmokamas Sus-mo pinigais

Ištikro, toks naujos centro 
valdybos nutarimas ir pasiro
dė keistokas, kokiuo ji ir pa
vadinau

Tas centro raštininkui, p. 
Vasiliauskui, nepatiko ir jis 
išrėžė man ilgų atsakymų 
“Savaitinio Draugo” 30 num. 
lam užvis labinus nepatiko 
tas, kad pasakiau, jogei rašti- 
ūnkas, imdamas $130 į mėne
sį algos, negali pats vienas 
nei kningų perrašyti. Jeigu

J ucis, t Marė Šimkevičiutė, Į C^ek lku,e darbo raštininkas 
Antanas Šinikevičia, Jonas! urb tai kodėl jam nebuvo ga- 
Šimkevičia, Juozas Šimkevi- Į ima apie tai pranešti seimui? 
čia.

60 kp. Bayonne, N. J. . .
Vaitiekus Kalinauskas, Jo- rodo ^sijo

nas Kalinauskas. Pe* ^uvu pakeltas klausimas,
87 Pittsburgh, Pa. Į <ad centro raštininkui mokė-

Yladislovas Lievonas. Jei algos tik $100 į mėnesį ir
108 kp. Maspeth, N. Y. Įduoti du pagelbininku. Bet po

uozas Čupas. I Jgų svarstymų atmesta tas
119 kp. Manchester, N. H. I

Adelė Steckiutė, Zuzana atarta, kad
MarožuTė. J raštininkui paliekama seno-

120 kp. Burlington, N. J. pine užmokestis, tik kad jisai
Domicėlė Kurlavieius, Jonas J uoliau darbuotųsi Sus-mo la- 
Kurlavidus. j.mi. Priešais raštininkų sei-

l_o kp k.'.vpoit, Pa. | aan buvo prisiųsta daug nu
Alena Kandročiukė. Juo-

3 kp. Elizabeth, N. J. 
Anelė Stankeniutė.
Jonas Krušas.

5 kp. Forest City, Pa. 
Alena Maciulevičiūtė.

8 kp. Cleveland, O. 
Albertas Pečaitis.

13 kp. Baltimore, Md. 
.Juozas Miliauskas.

17 kp. AVilkes Barre, Pa. 
Marė Naurusevičiutė, Ona 

Naurusevičiutė, Jonas Mont
vila, Alena Vaitkevičiūtė.

24 kp. Minersville, Pa. 
Aižė Pivinckiutė.

46 kp. Sugar Notch, Pa.
A ntanasj Kvietkunckiutis.

57 kp. Exeter Borougli, 
Pa.

Jurgis Šinikevičia, Juozas

zas (Irigalevičius, Juzė Arno- 
šiukė, Petronė Arnošiukė, K. 
Arnošiukė, Marė Arnokiukė. 
Petras Arnošis.

126 kp. Coalilale, Pa. 
Jonas Bacevičia.

130 kp. St. Clair, Pa.
E« ivardas J uodžiavičius.

135 kp. Brooklyn, N. Y.
Al arė Kumečiutė, Jonas Bei

neckis.
161 kp. Collinsville, III.

U ršulė Vaičevičiutė, Man 
(Judeliauskiutė, Alena Vaiče 
vičiutė, Julijona Klerinaitė.

165 kp. Harrison, N. J. 
Bronis. Vaitkus.

174 kp. Brooklyn, N. Y. 
(liga Damusauckiutė.

176 kp. Indiana Harbor, 
Ind.

Vikt. Radavičius, Jonas Ra 
davinius, Ant. Radavičius. 
Juoz. Radavičius, Ona Lukas.

ATSAKYMAS CENTRO 
RAŠTINiNKŪI.

S. L. R. K. A. organo 
“Savaitinis Draugas” 28 
tam num. buvau trumpai pa 
rašės apie centro valdyboj 
susirinkimų. įvykusį tuojau: 
po Sidnio Pliiladelpbijoje. Ten 
pasakiau, jogei keistas atro 
do centro valdybos nutarimas 
— samdyti centro raštininkui 
pagelbininku, perrašyti Sus 
mo sąnarius į naujas kningas 
ir tam pagalbininkui už dar 
bą užmokėti iš Sus-mo išdo. 
Rodos, čia pat buvo seimas, 
renkant seime centro raštiniu 
ką plačiai svarstyta Sus-mo 
reikalai. Seimo metu raštinin-

Nuo Redakcijos

uskundimų. Juos apsvarsčius, 
seimo vedėjas paklausė rašti
ninko, kų jis manas į tai at
sakyti. Jis atsakė: “Mano 
lietai pasibaigė ir aš nieko 
įereikalauju”. Iš- tų žodžių 
iuvo galima suprasti, jogei 
jis nusiskundimus prisiimųs.

Nusilenkiųs prieš seimų ir 
šnaujo norįs būti išrinktas 
raštininku su ta pačia alga. Ir 
protokole ve kaip pažymėta:

“Sus-mo sekretoriui bus 
mokama alga, kaip pirma; 
pagelbi ui nkus jis pats 
samdysis”.

ir kuomet linkimų metu 
pas raštininkų paklausta, ar 
jis norįs ir tolesniai būti raš- 
ininku, jis atsakė “pilnai su- 
inkųs”. Reiškia, p. Vasiliau
skas apsiėmė būti raštininku 
r pildyti seimo nutarimus.

Bet štai pasibaigus seimui 
Į pasirodė kitkas.

Centro raštininkas man 
primeta, jogei aš nežinųs, 
.tiek tai daug raštinėje yra 
darbo, kiek tai daug tas dar- 

įiias atlikti Jėšuojųs. Gali bu 
ii, bet kodėl tų visų sunkeny
bių Jiepranešė seimui ? Tur
būt todėl, kad raštinėje nėra 

■tiek daug sunkaus darbo, kaip 
raštininkas kitiems nori 

[Įkalbėti. Tegu per šituos kelis 
metus Sus-mo sųmuių skait 
liūs ir pasididino, bet po
draug daugiau dar kaip pa- 
sidvigubino ir raštininkui al
ga. Seniau buvo mokama $50 
į mėnesį, gi šiandie net $130. 
Ir šito dar maža.

_ z
Taigi dar kartų aš sakau,

.Atsirado daug norinčių su
žinoti, koki pačios redakci
jos nuomonė apie kilusius 
susivienijime nesusiprati
mus.

Prieš išreikšdami savo 
nuomonę, mes turime paaiš
kinti kaikurias aplinkybes.

Praėjusis seimas susiauri
no^ organo redakcijos teises. 
Vyriausia instancija jis pa
statė ‘Miteratinę komisiją.”. 
Ta, susikoncentravusi į vie
ną žmogų, prisiuntė mums 
reikalavimą, paremtą, seimo 
autoritetu, kad jos raštai 
butų dedami ir dar be pa
taisymų.

Ta pati vyriausioji instan
cija, kuri galutinai spren
džia, kas susivienijimui tin
ka, kas ne, atsiuntė straip
snį, kurs buvo pats pirma
sis sukelantysis nesusiprati
mą susivienijime.

Įdėjus vieną, eina ir ant
ras ir tretis ir tt.

Mes gi iš savo pusės pil
nai pasmerkiame kiekvieną 
boikotą, kiekvieną grasini
mą, kiekvieną veto prieš sei
mo nutarimus, kaipo griau- 
jančius seimo autoritetą.

Iš kitos pusės, jei Striūna 
yra įtempta taip, kad ji ga
li trukti, visiems susivieni
jimo prieteliams mes patar
tumėme netempti jos tiek, 
kad ji nutruktų.

5444 So. Wentworth Avė. 
Nuoširdžiai esate kviečia

mi visi sųnariai pribūti minė- 
tan susirinkiman, nes bus daug 
svarbių reikalų tariama. Apart 
to bus peržiūrėta velykinės 
kortelės. Už uepribuvimų pa
puls po bausme.

Kuopos Valdyba.

S. L. R. K. A. 87 kuopa. N. 
S. Pittsburgh, Pa., turės savo 
susirinkimų rugpjūčio 13 d. 
tuojaus po sumos. Visi sųna
riai kviečiami ateiti, bus daug 
visokių reikalų.

V. Mareinkevičia, pirm.

SEKANČIAS KNINGAS
VELTUI GALIMA GAUTI 
S. L. R. K. A. KNINGY NE.

L Gabrio ‘‘Lietuvių Lenkų 
unija”.

2. Jono, “Diedas ir Graži
na

3. Jono, “Kelionė į Euro
pa’

ne
4. Jono, “Kražių Skerdy-

Va-5. Jono, “Konradas 
lenrodas”.

6. Freenmnoč “Europos Is
torija”.

7. Jocio, “Kuomi Žmonės 
Gyvena”.

8. Jono, “Naktys”.
9. Astramsko, “Petras Že-

S. L. R. K. A. 112 kuopa, maitis”.
Cuddy, Pa., turės savo susi
rinkimų rugpjūčio 13 d. Šv. 
Antano svetainėje. Visi sųna
riai kviečiami ateiti ir atsineš
ti velykinės išpažinties paliu
dijimus.

A. Gutauskas, rašt.

S. L. R. K. A. 154 kp., Au
rora, III., turės savo susirin
kimų rugpjūčio 13 d. po num. 
10 N. Broadway. Prasidės 
1:00 dienų. Visi sųnariai kvie
čiami ateiti šin susirinkiman.

K. P. rašt.

PITTSBURGO APSKRIČIO 
S, L. R. K, A. SVARBUS IR 

DIDELIS SUSIRINKIMAS
GERBIAMOSIOS KUOPOS!

Aplikacija turi būti pažy
mėta kuopos viršaičių vardais 
ir krasos ženklelių už 10c.

KUN. S. J. STRUCKUS, 
PLYMOUTH, PA.

Draugijų
Reikalai

•VINTO ANTANO DRAUGI 
JOS, WAUKEGAN, ILL., VAL 

DYBOS ADRESAI:

S. L. R. K. A. 85 kp., Chi
cago, 111., turės savo mėnesinį 
susirinkimų rugpjūčio 13 d.
1:30 po pietų. Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėj. Visi sų
nariai kviečiami ateiti, atsi
nešti išpažintes pabudimus ir 
užsimokėti mokesčius. Kitaip 
galite būti suspenduotais ar
ba išbrauktais.

J. J. Palekas, pirm.

Laikas eina trumpyn, todėl 
privalome po biškį ruoštis 
prie šio svarbaus susirinkimo, 
kuris įvyks 3 DIENĄ rugsė
jo, 2 vai. po pietų, šv. Vincen
to bažnyčios svetainėje, 308 
TABOR St., M est End Pitt
sburgh, Pa. Važiuojant iš 
Pittsburgh’o imkite McKees 
Rock’o karų ir išlipkite ant 
Tabor St. Prie šitos gatvės 
yra svetainė. Šis yra labai 
svarbus ir nepaprastas susi
rinkimas. Tarpe kitų svarsty
mų turėsime gerai aptarti pe
reito seimo nepasisekimus, t. 
y. kas link namo pirkimo New 
York’e.

Kuopos, neišgalinčios pri
siųsti delegato susirinkiman, 
tai nors prisiųskite savo nuo
mones ir nutarimus raštu, ku
rie bus svarstomi susirinkime.

Pittsburgh’o apskričio raš- » ' 
tininkas,

KANST. VAIŠNORAS,
t

1116 llillsboro St., Pittsburgh, 
Pa.

S. L. R. K. A. 179 kp., E. 
St. Louis, III., turės savo mė
nesinį susirinkimų rugpjūčio 
PI d. parapijos svetainėje po 
bažnytinių pamaldų. Kviečia
mi ateiti visi sųnariai.

G. Bendikas, rašt.

SUSIV. LIET. R. KAT. AM. 
CENTRO VALDYBOS AD

RESAI:
Pirmininkas — J. Jaroševi

čius, 1048 IVashington St., 
Norwood, Mass.

Vice-pirm. — K. Krušins- 
kas, 59 Teneyck St., Brooklyn, 
N. Y.

Raštininkas — J. S. Vasi
liauskas, 112 N. Greene St., 
Baltimore, Md.

Iždininkas — J.. Stulgaitis, 
140 S. Meade St., Wilkes 
Barre, Pa.

Iždo globėjai:
V. Lukoševičius, P. O. Mi

nersville, Pa.
A. Nausiedienė, 917 W. 

33 rd St., Chicago, III.
Dvasiškas Vadovas — kun. 

J. J. Jakaitis, 41 Providence 
St., Worcester, Mass.

Knygius — kun. S. J. 
Struckus, P. O. Plymouth, Pa.

Gydytojas — Dr. A. K. 
Rutkauskas, 2302 S. Leavitt 
St., Chicago. Dl.

Pirmini akas, Steponas Kelio 
tis, 1344 So. Jackson st.

Pagelbininkas, Kazimieras Bur 
ba, 1416 So. Park are.

Protokolų raštininkas, Auta 
nas Samoška, 1230 So. Victoris 
St.

Finansų raštininkas, Jonas 
Bakšys, 1327 So. Vietoria st.,

Kasininkas, Antanas Bakšys 
1327 So. Vietoria st.

Kasos globėjai:
Leonas Krikštinavičia, 1326 

So. Vietoria St.,
Adomas Jonaitis, 1326 So 

Lincoln St.
1. Maršalka, Pranas Dapkas 

1407 So. Park avė.
2. Maršalka, Antanas Didjur- 

gis, 1327 oo. Park avė.
Knygius Pranciškus Kaptu 

rauskas, 1321 So. Vietoria, St.
Susirinkimai po aštuntai kiek 

rieno mėnesio, apie pirmą va 
landą po piėtų. Lietuvių svetai 
uėj, 9 ir So. Lincoln gatv.

ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
JOS, ROCKFORD, ILL., VAL

DYBOS ADRESAI:

kas nepasakė, jogei jam per- Į kad kaip keistus raštininko 
maža dabartinės algos, liepa- I pareikalavimas sau pagelbi- 
sakė, kad jam yra reikalingas|nieko, taip yra keistas ir cen- 
pagelbinilikus, ar liet keli.ltro valdybos nutarimas — 
Roiškin jis sutiko pats vienas įduoti raštininkui pagelbinin- 
centro raštinę vesti už seno-lkų ir šitam mokėti algų iš 
liinę algą, arba nuo savęs I Sus-mo išdo.
samdyties sau pagelbi įlinkus. J. j, l’ALEKAS.
Bet pasibaigus seimui centroI Ch. 1 apskričio rašt.

S. LR. K. A. KUOPU 
SUSIRINKIMAI,
CHICAGO, ILL.

S. L. K. K. A. 39 kuopa, 
laikys savo mėnesį susirinki
mų, 13 d. rugpjūčio š. m 
3 vai. po pietų, Garfield Hali,

CHICAGOS I APSKRIČIO 
S. L. R. K. A. ADRESAI

Pirm. A. J. Sutkus, 6329 
So. Fairfield avė., Chitago. 
III.

Rašt. J. J. Palekas, 4528 
So. Washtcna\v avė.,

Chicago, Ilk 
Ižd. J. Žakas, 3339 So

Emerald avė., Chicago, III.
Organizatoriai:
A. J. Sutkus, 6329 So. 

Fairfield avė Chicago,
m.

Pirmininkas, Kazimieras Mik- 
'.as, 1020 — 1022 S. Main st.

Pirm. pagelbininkas ir Iždi 
ninkas: P. P. Petrėnas, 422 
Island av.e,

Protokų raštininkas: J. J. Mer 
čaitis, 1530 West st.,

Finansų raštin.: J. ZobinaF 
1129 So. Churcb st.,
Dr-stės, Dievo Apveizdos para

pijos valdybos adresai:
Pirm. — A. Stulginskas, 71f 

AV. 19 PI.
Pag. — M. Ramanavičia, 54* 

W. 20 st.
Jonas Jaroševičius, 1048 Wai.
Rašt. — Liud. Sabaliauskaitė 

1714 S. Union avė.,
Fin. Rašt. — K. Vasiliauskai- 

558 W. 14 st.,
Ižd. — A. Grišius, 732 V
Kasos glob.: Zof. Bartkevi 

Čaitė, 1828 S. Peoria st.,
Al. Klimas, 558 AV. 14 st.,
Maršalką, — Mikolas Jatu 

žis, 622 AV. 15 st.,
Susirinkimas kas pirmą ne- 

dėdienį mėnesio, Apveizd. Die 
vo parap. salėje, 3 vai po pietų

•4»4,»4t<T»4u»«utt44t<<»4
Buk tikras, kad Jūsų sunkiai uždirbti pini

gai yra padčti bankoj, kuri duoda Jum pilną už
tikrinimą.

Pradėk taupyti šiandie; reikalinga tik vie
nas doleris, kad pradėti taupymo darbą.

Visados daryk biznį su banka, 
KURI YRA BANKA

Pfloples Stock Yards
STATE BANK

Prli Ashlaod Are. ir 47 gatvfts

šteklius arti $6.000 000 
Po valstijos priežiūra.

Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka | 
vakarus nuo Stock Yardų.

Iždo globėjai:
Jokūbas Puzinas, 20 Pond st., 
Barnasius Jankauskas AVillow

st.,
Martinas Bulkšas, 39 Tre
mont st.,

Maršalka, Stasys Kamila, 39 
Temont st.

GERAS VIRŠKINIMAS.

Sąmoninga gaspadine
visada turi savo namuose buteliuką . 

D-ro Rlcbter lo

PAIN-EXRELLER
Neabejojantis būdas jtrinimui nu® 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“IKARA”
25c. Ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER A CO.

74-30 Wa»hkiRton Street. New York. N.K»

Svarbus, jeigu nesvarbiau
sias veikėjas pagaminimui li
gų yra pasigėrimas arba nevi- 
rinimas, kuriame dalelės lie
kanų valgio laike virinimo 
vaikščioja ir išsiskirsto ir 
gydymui ligų kiekvienas gy
dytojas pirmiausia atkreipia 
atidų išvalymui žarnų. Mes 
rekomenduojame Triner’s A- 
inerican Elixir of Bitters AVi- 
ne tam tikslui. Ši gyduolė su
teikia saugių pagelbų nuo už- 
detėjimo ir jų komplikacijų 
nustojimo apetito, Įvairių gal
vos skaudėjimų, išpūtimo vi
durių, dieglio ir mėšlungio, 
skausmų viduriuose po valgio, 
silpnumo, nerviškumo. Nuo vi
durių ligų, kepenų ir žarnų, 
šį gyduolė turi būt vartojama. 
Kaina $1.00. Aptiekose. Jos. 
Triner, Manufacturer, 1333- 
1339 S. Ashland-avė., Chica
go, III.

Trinerio Tepalas prašalina 
reumat iškus ir neurališkus 
skausmus greitai. Jeigu jums 
;kauda gerklė, skausmai nu
garoje, pečiuose ir kojose, pa
mėginkite jį. Kaina 25 ir 50

Krasa 35 ir 60c.
' (Apg.).

30 d. IŠMĖGINIMUI 
DYKAI.

ir primokamas persiun
timas dėl naujo 1916 
“EANOER” dytra-
fio (baicikelio). Rašyk 
tuojaus, kad gauti mu
sų didelį katalogą ir 
speciali pasiūlymą. Ste- 
bukingi pagerinimai. 
Nepaprasti pasiūly
mai 1916 m. .Tus nega

Tel. Randolpb .9246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS 

19 SO. LaSALLE St.
(Room 815) Chicago, III.

Ra*. 32S5 So. Hal.tod St.
Tol. Drover 5326

Tol. Vardo 1532

DR. J. KULIS
LIETUVIS OYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
3299 S. Halsted St. Chicago.

Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir 
rų. Specialiikai gydo limpančias, užsi-

vysenčjuflias ir paslaptingas vyrų ligas 
PrlamlFaoValandos: nuo9 ryto Iki 12; S Iki 9 r 
Nadėlloms: nuo9 Iki 2 popiet: nuo 61.1 Iki

23^
Phooa Caaal 21 IR

DR. A. YUSKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 So. Halsted CHICA60, ILL.
jį CORNER 18th STREET:

TEL. DROVE 7771

S. E. Allen D. D. S.
4464 So. Halsted St.
Darbo valandos:

10 vai. iš ryto iki 8 iki vai. vak. 
Šventadienes nuo 9 vai. ryto iki l val. 
popiet.

Vyrai Kreipki
ties prie

DR. ROSS
Jis sugražins jūsų sveikatą, spėką 

ir gyvumą. Jo šią laiką moksliškos me 
todos išgydis nusilpnėjimą, kraujo ne
valumą, staiga ir užsisenėjusias ligas.

Ar jus peržengė
te sveikatos teis
ias t Ar Jus tu
rite blogus sa
pnus. Ar jue jau 
Siatėe nuvargę ir 
nuliūdę. Tru-

IV. JURGIO KAREIVIO 
DRAUGYSTES, N0RW00D,

MASS., VALDYBOS 
ANTRASAI:

Pirmininkas, Stanys Kadaras 
1038 AVashington st.,
19th st.,

Pirm. pagelb., Pranas Kudir 
ka, 31 Franklin st.,
Protokolų raštininkas, Jonas 
Ruškis, 18 Tremont st.,

Fin. raštininkas, J. Versec 
kas, 1184 AVashington st.,

Kasiems, Viktoras Karaliaus 
kas, 22 Sturrant avė., Al .

lite pirkti, negavę mu
lą vėliausią išlygą. V 4 ' ’t8^a energijos

Bukit “Važiuojančią Agentą”, ir ir ambicijosl
padarykit didelius pinigus su dvira- P, Širdies drebe-
čiais ir reikmenimis. Gauk musą Hm,>» svaigimą
lengvas išlygas dėl pavyzdinio * ‘ Ra n- nevirinimą pil-
ger”. fiinos ir reikmenis ir iskas dėl arba jakną
dviračio pusiau paprastos kainos. Ke- inkstą nerei
ktas vartotą dviračių $3.00 iki $8.00 jusą
parilavimni. ! sveikatą puola žemyn—Neleisk kraujo
MEAD CYCLE CO., Dept. A.—334, nevalumui ir nervą suirimui naikint, 

CHICAOO. sveikatą ir gyvumą. Eik pas Dr.
Ross ir buk išgydytas jo moderniška 
gydymo sistemn. Tiktai tas pasekmin
gas gydytojas, kuris įgyja patyrimą 
per metus praktikos ir specijalizavi- 
mosi. Dr. Ross 25 metai praktikos 
yra pilnas užtikrinimas jo patyrimo. 
Del to tai ligoniai miesto ir iš kitur 
keliauja pns Dr. Rossą. Jie žino, kad 
juos gydys teisingai.

Jo ofisai ir privatiški pasiteiravimo 
kambariąi randasi prie 39 South

Patarimas ir išegzaminavimas per j ™"#g<\,£L%T?aUri5
užbaigus, mokslą optiką. 9 metai pa- iki p(,nktų ,ubŲ

-vr — - ---------------- , Pasiteiravimas ir draugiškas pasi
kalbėjimas jum nieko ueKalnuos.

Valandos: kęsdien 9 iki 4. Nedė
tiems 10 iki 1, taipgi padelniko, Oe- 
redos, Pėtnyčios ir Subatos vakarais 
7 iki 8 vai.

AR PAVARGSTA JŪSŲ «*bįH, kuomet 
skaitot, kuomet dirbate? Ar skauda 
jums galvą nuo pavargimo akią? Ar 
jusą akiniai netinka jusą žiūrėjimui?

DR. I. MEYERS,
1024 Milwaukee Ava., Chicago, UI 

Valandos: kasdien atdara nuo 9 ryto 
iki 9 vakare, Pėtnyčiomis iki 6 va
kare. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 
pietė.

Tel. Haymarket 0212.



LIETUVA NORI BŪTI 
LIUOSA.

MOCKUSPAS-
MERKTASKA-

LEJIMAN
WATERBURY, CONN. — 

Rugpjūčio 3 d. vietos tei
smo teisėjas žinomam vel
niu kupčiui ir socialistu su

Šveicarijoje nesenai pasi

baigė tautų konferencija, 
kurioje dalyvavo atstovai 28 
tautų. Kun. Bartuška per
skaitė lietuvių dekleraciją,
kuriąja Lietuvai reikalauja laisvamaniais dvasiškam va
iria visiškos neprigulmvbės. dovui Mockų1, uždarė burną.
Lietuvių vardu dar kalbėjo dauSiaus neburnotų
, D -v prieš Dievą.baronas Koppas iš Kauno. r

Štai teismo, nusprendimo 
kopija:

”Connecticut valstijos i- 
statymai draudžia burnoji
mą (blasfemiją) prieš Die
vą. Tas pažymėta 1323 a- 
belnų Įstatymų sekcijoje.

“Apskųstasis Mikas Moc
kus pripažintas kaltas teis-

KUN. PRAPUOLENIS 
ŠVEICARIJOJE.

Šveicarijon atvyko iš Ry

mo žinomas lietuvių veikė
jas pralotas Prapuolenis. mo rūme rugpjūčio 3 d., 1916 
Kun. Bartuška, Dr. Bielskis (m., ir pasmerktas dešimčiai 
ir kun. Prapuolenis žada dienų kalėjiman. Taipgi su

drauge artimiausioje ateity
je' atsilankyti pas popežių. 
Norima išgauti lietuviams 
diena.

NAUJAS VOKIEČIpAN- 
KAS DEL KOLONIZACI

JOS UŽKARIAUTU 
KRAŠTŲ.

Lenkų Centralinis Komi
tetas iš Lozannos (Šveica
rijos) praneša, kad Kara
liaučiuje vokiečiai Įsteigė 
naują banką, kuris pagelbės 
kolonizuoti Lietuvą ir Len 
kiją. Šis bankas tiesiog ir 
užvadintas “Vokiečių kolo
nizacijos bankas” (Deutsche 
Ansiedler Hilfe). Visi vo
kiečiai, kurie norės apsigy
venti Lietuvoje ar Lenkijo
je, gaus iš to banko piniginę 
pašelpą.

ŠIAULIAI.
“Rygos Garsas” praneša, 

kad Šiauliai dabar pavirto 
vokiečių karės stovykla. 
Šiauliai šioje karėje ypač 
nukentėjo. Rusai atsitrau
kdami Šiauliuose paliko tik 
krūvas griuvėsių, apdegu
sius kaminus. Dabar Šiau
liai vėl atstatydinami. Vo
kiečių turtuoliai ir valdžia 
nemažai jau Šiauliuose pa
statė didelių, naujų namų.

Šiauliuose dabar sutrauk
ta daugybė vokiečių kariuo
menės. Iš čia, reikalui pri
siėjus, vokiečiai gali siųsti 
kariuomenę vienan ar kitan 
frontan.

Nuo Šiaulių pravesti du 
kariški geležinkeliai. Vie
nas į Bauskę, antras per Jo
niškį į Mintaują.

Šiauliuose taipo gi Įtaisy
tas vyriausia benzino sande
lis, kuris aprūpina visus au
tomobilius ir orlaivius Dvin
sko fronte.

go ", kurs duoda tokią dau
gybę žinių, iš viso pasaulio,, 
ypač apie socialistus ir be
dievius. Tos žinios jau dau
gumui atidarė akis. Daugu
mas jau ima pažinti kas tie 
yra socialistai ir laisvama
niai.

Parapi jonas.

KEWANEE, ILL.
Linksma pranešti dienraš

čio “Draugo” skaitytojams, 
jogei čia liepos 26 d. Įvyko 
gražios prakalbos. Į pra
kalbas atvyko žinomas S. L.
Ii. K. A. organizatorius p.
A. Sutkus iš Chicago. Pra
kalbos buvo šv. Antano pa
rapijos svetainėje. Ponas 
Sutkus rimtai ir aiškiai kal
bėjo apie lietuvių pasilaiky- 
mą Amerikoje. Pažymėjo,
kad lietuviai katalikai čia I, ..... 1 Dabar vyriausiu prieglau
daugiausia rūpinasi kaip ti
kybos, taip ir tautos reika
lais. Lietuviai katalikai tu
ri Įsigiję savas

Bedieviu než
moniškumai

Pačios senosios ir pačios 
didžiosios Londone prieglau 
dos buvo pastatytos katali
kų. Bet ilgainiui Anglijos 
kreivatikiai gvoltu jas atė
mė nuo katalikų.. Paskuti
niuoju laiku tose prieglau
dose šeimininkavo bedieviai. 
Jiems labiau rūpėjo ir prie
glaudose išplatinti tarp sira- 
tų bedievystę, negu tuos na
šlaičius sušelpti ir juos do
rai išauginti.

Galų gale toks bjaurus be
dievių šeimininkavimas Įgri
so visiems iki kaklo.

varžytas vienu tūkstančiu 
dolerių.. šešeriems.. mėne
siams. Tą visą laiką jis tu
ri pasielgti dorai, kitaip bus 
nubaustas tūkstančiu dole
rių”.

Mockaus apginė jas apelia
vo augštesnin teisman. Kol 
Įvyks apeliacijiniam teisme 
byla, Mockus paleistas po 
$500 paranka.

Taigi, prilipo ožys liepto 
galą. Socialistai su laisva
maniais buvo manę, kad lai
svoj šalyj viskas esą gali
ma. Dabar tegalėjo persiti
krinti, kad šios šalies įsta
tymai apsaugoja visuomenės 
dorą nuo bjaurioj imu.

X.

GRANDRAPIDSrMICH.

Musų jaunimas ima veikti 
vis labiau ir labiau. Seniau 
mus inonijo visokie socia- 
alistai ir laisvamaniai. Bet 
apsilankius garsingam kal
bėtojui ponui Račkui ir išai
škinus, kaip socialistai su 
laisvamaniais klysta, many
dami, kad jie paeiną iš bež- 
džionų, išaiškinus, kaip jie 
tamsus ir nei patįs paga
linus nežino savojo mokslo, 
žmonėms tarsi akįs atsidarė, 
o socialistai ir laisvamaniai 
patįs jau ima sarmatyties 
socializmo ir laisvamany bės.

Mes tikimės, kad greitai 
visai išnyks jie musų krašte.

Vytis.

bažnyčias, 
mokyklas ir Įsisteigę orga
nizacijas. Ko panašaus ne
turi lietuviai socialistai su 
laisvamaniais. Šitų svar
biausioji užduotis patiems 
nieko neveikti kultūros sri
tyje, bet dar ir katalikams 
trukdyti visokius darbus. 
Svarbiausia, kad musų soci
alistams ir laisvamaniams 
nerupi nei tautos reikalai. 
Antai socialistai berods ren
ka aukas. Bet surinktus pi
nigus arba palaiko busima
jai revoliucijai Rusijoje, ar
ba juos atiduoda pačiam 
aukų rinkėjui, kurs už savo 
darbą labai sūriai imąs. Po
no Sutkaus prakalbos taip 
buvo Įdomios, kad nors tę
sėsi apie dvi valandas, nors 
buvo labai karštas oras, vie
nok žmonės norėjo, kad dar 
ilgiau kalbėtų.

Žmonių svetainėje buvo a- 
pie 400. Visi buvo labai pa
tenkinti prakalbomis ir pra
šė pono Sutkaus dar atva
žiuoti prie jų su prakalbo
mis.

Liepos 29 d. ir vėl buvo 
surengtos prakalbos. Kalbė
jo ir vėl p. Sutkus. Pasa
kojo apie katalikiškos spau
dos išplatinimą. Skatino

čiai. kad ji turi skelbti Kri- gražesnė ta milžiniška Die- 
staus mokslą kiekvienai tau-Ivo garbinimo harmonija, ku

tai jos prigimtoje kalboje, ri nuolat kilsta nuo žemės 
Taigi anglams evangelija tu ir skrysta prie Dievo tro- 
ri būti skelbiama angliškai, no.
vokiečiams — vokiškai, frau 
euzams — franeuziškai, lie
tuviams — lietuviškai ir tt.

Tokios tvarkos Bažnyčia 
laikės per visus amžius. Jei 
kur atsirado toks kunigas ai 
vyskupas, kurs drįso varyti 
ištautinimo darbą, kaip šitai 
lenkomanai, tie veikė ne kai
po Bažnyčios atstovai; bet 
kaipo tokios ir tokios tautos 
fanatikai. Bažnyčia juos 
neikuomet neįgaliavo vary
ti pasmerktiną ištautinimo 
darbą.

Iš prigimimo kiekvienas 
žmogus turi teisę vartoti to
kią kalbą, kokia kalbėjo jo 
tėvai. Ir joki žemiška val
džia neturi teisės išleisti to
kius įsakymus ar paliepi
mus, kuriais ji užgintų kam 
vartoti savo prigimtą kalbą.

Dėlto ir katalikų Bažny
čia visuomet pasmerkė tuos, 
kurie spaudė silpnesnius, 
varžė jų prigimtąją kalbą, ir 
varu bruko jiems savąją.

Tėvai turi pilną teisę mo
kinti savo vaikus prigimto
je kalboje. Turėdami teisę 
mokinti savo vaikus prigim
tosios kalbos, tėvai turi tei
sę vaduoties ir tuomis prie-

dų vadu yra išrinktas lor
das William Dunn, katali
kas.

Vos tik jis buvo išrinktas, 
bedieviai laisvamaniai ir so
cialistai pakėlė didžiausį tru 
kšmą, kad neįsileisti Dunno
į prieglaudų vadovus, nes jisimonSmis> kurios veda prie to 
katalikas. Lordas Dunne be- 
dievius trukšmadarius. pa
šaukė į teismą. Jie buvo 
nuteisti, ir Wiliiam Dunn 
pripažintas tikru prieglau-
dų vadu.
Mat naujas prieglaudos vir
šininkas užgynė laisvama
niams ir socialistams našlai
čius bevesti į bedievystę.

Socialistai ir laisvamaniai 
dabar pirštus sau kramto.

Bažnyčia ir iš- 
tautinimas

Kažkurie žydų laikraščiai 
taip-pat ir lietuvių socialis
tų laikraštis “Naujienos” 
paskelbė, kad antvyskupis 
Mudelein sumanęs ištautinti 
ateivius. Su tuo tikslu jis 
Įvesiąs į parapijines moky
klas vien tik anglišką kalbą. 
Bet antvyskupis mus įgalia 
vo pranešti, kad ta paleisto
ji paskala tai grynas Baž- 

lietuvius užsisakyti vienati-nyčios priešininkų prasima- 
nį katalikišką dienraštį nymas.
“Draugą”, kurs paduoda Kaikurių mintyse tai su-

WATERBURY, CONN.

daug iš viso pasaulio žinių - 
žinelių ir moksliškų straip
snių. Paskui aiškino apie 
S. L. R. K. A. Po prakalbų 
sutverta kuopa, kurion įsto
jo 64 sąnariai. Sekančiam 
kuopos susirinkime žada dar 
dauginu Įsirašyti.

Į valdybą išrinkti sekan
Prie musų žmonės grei- tieji: 

tai ima žengti progreso keliu Pirmininkas
Čia reikia aiškiai pripažinti, 
kad didžiausias žmo
nių žadintojais ir šviesos 
platintojais yra kun. klebo
nas Saurusaitis didis blai
vybės apaštalas, kun. J. Va- 
lantėjus uolus šviesos sklei
dėjas ir p. Kovas katalikiš
kųjų laikraščių rėmėjas.

Jiems besidarbuojant pa
reina šimtai katalikiškų lai-

Petras Vi- 
čias, pagelbininkas J. Miko
las Višniauskis, protokolų 
rašt. — Jonas Jankauskis, 
finansų rašt. — Jieva Nor- 
kiutė, iždininkas J Benedi
ktas Valančiunas, iždo glob. 
— Pranas V. Belskis, Simo
nas Silgalis, maršalka — A. 
S. Krapavickis.

Vietos lietuviai daug dė
kingi p. Sutkui už prakal
bas ir rūpinimąsi musų su-kraščių. Ypatingai mes

Valgomųjų produktų stin- jiems esame dėkingi už pra-'sivienijimo reikalais, 
ga. platinimą dienraščio “Brau- V. J. 8.

Šventvagio
darbai

Čekų krašte prie pat mies
telio llaličck stovėjo nuo se
nu laiku gražus kryžius. 
Virtiniai katalikai mėgdavo 
i,i kryžių ir jį papuošdavo 
gražiomis gėlėmis. Ypatin
gai karės laike žmonės ėmė 
uoliai tą kryžių lankyti.

Ten pat buvo vienas iš
tvirkęs laisvamanis bedievis 
vaikinas 1 lai ko. Tas laisva 
inanis, blogų laikraščių pri-

žių sunaikinęs, kad dabar 
dėlto keutąs baisias kančias 
ir, kad jis dabar mirdamas, 
prašo jam tos kaltės atleidi
mo, kad iš jo turtų butų pa
statytas kryžius dar gražes
nis, o jis, atsižadėjęs savo 
bedievystės, maldausis Die
vo susimylėjimo.

Šalti Faktai apie 
Vaikus

Motinos atminkite kad pa- 
vojingausios ligos prasideda 
su pagavimų šalčio.

Šis laikas yra vienas iš pa
vojingiausių.

I’o karštai dienai kuomet 
seką vesi naktis yra aršiausių 
priešų viakų, ir mažas šaltis į 
kuri mes mažai atkreipame 
(lomos tankiausia pasidaro la- 

aip kada ir
mirtinas.

Per šias baisiai karštas die
nas motinos turi turėti Kopp’s 
Babv’s Friend kuris yra tik
tai vienas vaistas kuris vra iš

skaitęs, taip neapkentė ka- , b, , • • _ i-- bai pavojingas otulikų tikėjimo, jog negalėjo 1 d ”
nei žiūrėti, kaip žmonės ei
na nielsties pas kryžių klū
podami. Viena naktis bu
vo audrota. Laisvamanis su
galvojo pasinaudoti audrą ir

gelbėjęs milijonus gyvasčių, o
ypač kuomet vaikučiams pra-

sunaikinti žmonių mylimąjį 
kryžių. Kaip sumanė, taip 
ir padarė.

Nuėjęs, nupjovė seną kry
žiaus stiebą, o Nukryžiuoto
jo paveikslui nulaužė abi 
kojas ir išmėčiojo Į šalis.

Negirdėtai suerzinti ta 
piktadaryste žmonės, rytui 
išaušus šoko ieškoti, kal
tininko. Nors kaikurie ir į- 
tarlojo Halko bedievį, bet 
tikrų prirodymų nei vienas 
neturėjo.

Neilgai trukus šventvagis 
Halko buvo pašauktas į ka
rę.

Mūšyje netol Przemislio 
bedieviui llalkai granata nu 
traukė abidvi koji. 
Gulėdamas ligonbutyj Hal

ko ėmė galvoti, kad tai jam 
bausmė už išniekinimą kry
žiaus, už nulaužymą kojų

. Geriausia priemonė išmo
ku savo kalią yra mokyk- 

vedama savoje kalboje.
Dėlto tėvai turi teisę steig
ti ii užlaikyti mokyklas, kur 
mokinama pr .gimtoji kalba.
Kas draudžii silpnesnie
siems turėti savas mokyklas, 
mindžioja šventas jų teises.

Bažnyčios noras yra, kad 
žmonių širdyse Kristus vieš
patautų, arba, kitaip sakant,
Bažnyčia trokšta, kad žmo
nės mylėtų Kristaus mokslą.

Jei žmogui kalbama sve
timoje jam kalboje, meilę joi^ul<p'ž'avoto.in ^tfurai. Ta 
širdyje uždegti yra labaivis labiau lenda jam 
sunku. Dar sunkiau Bažny- i "a1v,‘b v’s kabiau .ii kan_ 
čia nupelnytų tą žmonių "<'na-
meilę, jei ji imtų juos ištau-| Tuo tarpu 3° sveikata ėjo 
tinti, naikinti tai, kas žmo-|Wo£.vn- Pagyti jis nebesi- 
gui taip brangu. tikėjo, mirties baime jį kra-

Jei Bažnyčia varytų ištau
tinimo darbą, ji atstumtų 
daugybes žmonių nuo Kris
taus mokslo, ir užsitrauktų 
ant savęs ištautinamųjų 
žmonių neapykantą.

Taip tatai ir Kristaus mo
kslo didesnis pasisekimas ir 
pačios Bažnyčios nauda to 
reikalauja, kad ji nevarytų 
ištautinimo darbo, bet skel
btų evangeliją žmonėms jų 
prigimtoje kalboje.

Išganytojas įstatė Bažny
čią ne vienai kokiai tautai, 
bet visoms. Jis įsakė skelb
ti evangeliją visoms girni-

tė, kaip drugys.
Galų gale jis pakvietė ku

nigą, prisipažino viešai prie 
tos bjaurios piktadarystės 
ir prašė pranešti į jo gimti
nį miestel, kad tai jis tą kry-

deda dantis digti, arba jeigu 
jie negali miegoti.

Šį vaista galima gauti vi
sose aptiekose už 25 c. ir 50c. 
Bet jeigu negalima gauti, tai 
rašykite mums tiesiai.

KOPP’S BABY’S FRIEND
Co., York, Pa.

Arnoributi
gražus?

Jeigu taip; tai nusipirkite Mosties, 
kurią išdirba Mentholatum Co. ir vi
si daktarai, aptiekoriai pripažįsta 
gerįausįa.

Ištepant moste veidą prieš einant 
gult per kelis vakarus padaro veidą 
tyrą irskaisčių. Mostis išima visokius 
spuogus ir dėmos (plėtmus) saulės 
nupdpgimus ir lašus. Kaina dėžutės 
$1.00.

Merginoms, kurios nori būti raudo
nos, mes turime prie tos mosties pri
taikytą odos pudrą; vakare reik iš
tepti moste veidą, o ryte patrint su 
uinsų pudru, veidas paliks skaisčiai 
baltas-raudonas. Tas pritinka ir vy
rams. 50c. ir $1.00.

Odos Muilas tikrai išgydo spuogus, 
.jeigu jie nepaeina nuo sunkios ligos. 
Kaina 25c.

Jeigu jūsų kvapas dvokia, mazgo
kite dantis kasdien su muilu. Dan
tis palieka balti irkvapingi.

Pinigus galite siųsti money orderiu 
ar 2 centinėmis stampomis,

Muilo kaina 25c.
J. RIMKUS,

Sos se,
HOIBROOK, MASS.

kėlė klausimą, ar gali Kris
taus Bažnyčia varyti ištauti
nimo darbą, ar ne?

Į tą klausimą mes ir ma
nome trumpai čia atsakyti.

Pats Dievas nurodė, ko
kioje kalboje Bažnyčia tur
skelbti žmonėms evangeliją.'nėms. Tatai Bažnyčia netu- 

Pcr sekmines apaštalai ri nei mažiausio reikalo va- 
apturėjo Šventąją Dvasią ir ryti ištautinimo darbą, 
išėjo skelbti evangeliją su- Bažnyčia nėra lavonų lau- 
sirinkusiai miniai. Toje mi- ku, kur numirėliai laidojami, 
nioje buvo žmonių iš įvairių ji yra išpurentu lauku, kur 
tautų. Kiekvienos tautos bujoja visa, kas tik yra ge- 
žmonės kalbėjo savotiška ra.

Kiekviena kalba savyje y- 
ra gera, dėlto nei vienos kal
bos bažnyčia nepaniekina,

kalba.
Šventoji Dvasia davė a- 

paštalams galybę taip kal
bėti, kad kiekvienos tautos nei vienos ji nenaikina, 
žmogus girdėjo apaštalus Priešingai, juo didesnis 
skelbiant Kristaus mokslą Bažnyčioj kalbų įvairumas,
jo prigimtoje kalboje.

Sv. Bažnyčios Tėvai vien
balsiai aiškina, jog Dievas

tuo daugiau tonų tos har- 
fos. kurią skambina žmonių 
maldingos širdys.

tuo stebuklu nurodė Bažny- Juo daugiau tų tonų, tuo

$31,000,000,00

Suviršum depozitu turi dabar 
didžiulis ■ Valstijos Bankas 

State Bank of Chicago

N
uo jo įsteigimo 1879 metuose tasai bankas 
nuolatos augo taip, kad šiandie jo kapitalas 
ir atsarga yra daugiau kaip keturi milijo
nai aštuoni šimtai septyniolika tūkstantių 

dolerių — $5.000,000.00.
Be 40 tnkstančių žmonių, kur turi pasidėję 

savo pinigus šiame banke, čiajau sudėta Suvieny
tųjų Valstijų valdžios, Illinois valstijos ir Cbica- 
gos miesto pinigų.

Lietuviai, kuriems rupi saugumas jų pinigų, 
tegul pasideda banke. Daug lietuvių yra pasidėju
sių čia savo pinigus ir džiaugiasi.

Bankas moka 3%. Atdaras nuo 9 ryto iki 3 
vai. po pietų: Subatomis iki 2 vai. po pietų 

Įsidomėkite adresą:

STATE BANK »f CHICAGO
Kampas La Šalie ir Washington sts. 

prieš City Hali.
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Iš Lietuviu Gy- 
venimo Ame

rikoje
PHILADELPHIA, PA.

Ačių didžiam pasišventi
mui kunigo klebono Kaula- 
kio, kun. Zimblio ir kitu ap
švietus platintojų, mu
sų žmones ėmė uoliai dar- 
buoties apšvietos dirvoje. 
Ačiū tiems prakilniems mu
sų žadintojams, čia pareina 
katalikiškų laikraščių ne
mažai. Paties “Draugo” 
čia eina šimtais.

Musų socialistai girdavo 
savo vadų “Naujienų” reda
ktorių Grigaitį. Bet dabar,

BMIMUMte POPERIAUS
keli baisiai sužeista. Žuvis 
rekinus kitaip vadina žmog- 
ėdžiais arba rijūnais. Daž
nai jie yra iki dvylikos pėdų 
ilgi, sveria iki 400 - 500 sva
rų.

Kadangi Suv. Valstijų pa
kraščiais rekinai nekuoinet 
taip skaitlingai nepasirody

SAVAITINIS DRAUGASI ' --
Skaitykite ir platinkite 

“Draugą”. Rašykite įdomių 
žinių iš savo krašto.

davo, tatai imta galvoti, 
koks galas tuos siaubimus 
čia suginė. Mokslininkai 
susekė, kad tas apsireiški
mas įvykęs persikeičius šil
to vandens srovės linkmei 
iš pietinės šalies. Su šilto 
vandens sriove rekinai plau
kia ir pakeliui užsuka pa
siieškotų maisto.

Pekinu yra kelios rųšįs. 
Amerikos pakraščius aplan
kiusioji rūšis yra vadinama 
“lapiniai rekinai”, labai pa
vojingi rijūnai.

Patrolinių garlaivių ofi

Visi New Yorko dienraš
čiai delei brangumo pope- 
riaus nutarė sumažinti laik
raščių didumų nedėliomis, 
rytiniuose išleidimuose ir 
vakariniuose išleidimuose 
ir vakariniuose.

RIAUŠĖS MIESTELYJ 
LA SALLE.

Šiomis dienomis streik ie
vini miestelyj La šalie pa
kėlė dideles riaušes. Jie 
pradėjo užpuldinėti šerifus, 
burmistrų. Du šerifai ir ke
letas streikierių besišaudant 
sužeisti. Burmistrui pavy
ko pasislėpti nuo įnirtusių 
darbininkų.

Suvalkijos

ZemkyĮįs

Gaunamas

‘•DRAUCO” KNYGYNE 
Kaina su prisiuntimo 

$1.00

REIKALAVIMAI.
kuomet “Drauge” išrodyta, cieriai pasakoja, kad šilto
kad tas jų vadas nepažįsta 
nei socializmo, nei kapita
lizmo, musų socialistai ir no
sį nuleido.

Mes tikimės susilauksią 
“Drauge” dar daugiau to
kių įdomių aprašymų apie 
socialistus ir laisvamanius.

Tas mums labai patinka.
Z. K.

LIETUVIŲ DIENA.
Antra tautiška Lietuvių 

Dienų Schuylkill ir Nortlnun- 
berland, Pa., apygardoje šį
met bus rugpjūčio 15 d. Pra
sidės šv. Mišiomis 10 vai. iš 
ryto, kurjas pasižadėjo atlai
kyti vyskupo pagelbininkas 
pralotas P. Masson. Po šv. 
mišių bus pamokslas. Paskui 
žaismės, dainos, prakalbos. 
Viskas tas įvyks Lake Side 
parke, ties stotimi E. Malia- 
noy Junction. Bus renkamos 
aukos, pardavinėjami visokie 
daikteliai, valgiai ir tt. Pel
nas iš viso to eis nukentėj il
siems nuo karės lietuviams 
sušelpti. 10 nuoš. pelno duo
da parko savininkas nuo luo
telių, maudyklių, karuželės. 
Lakenvood parko savininkai, 
nors iš pradžių buvo žadėję, 
galutinai atsisakė duoti dalį 
pelno lietuviams. Svetimtau
čių ice-cream’o ir žaismių bu
delės jokio pelno lietuviams 
neduoda. Taigi L. Dienos sve
čiai turėtų savo skatikų pra
leisti tik pas saviškius, kurie 
bus pasižymėję tam tikrais lie
tuviškais parašais. Viskų pir
ktis reikia tikietais, kuriuos 
galima gauti prie kiekvienos 
lietuviškos budelės.

Dienų rengia visos aplinki
nės kolionijos. Tikimasi daug 
svečių. Kas gali rengiasi at- 
važioti. Ne kų peš bambiziniai 
atkalbinėdami važiuoti į L. 
Dienų ir rengdami savo girtas 
pramogas. Žmonės ne tokie 
jau kvaili ir blogi.

VIENAS.

rekinįį užplūdimas.
Rytinius šuv. Valstijų pa

kraščius šįmet netikėtai už
plūdo didžiosios rijunės žu
vis, vadinamos rėkimus. Jos 
prie progos nutveria žmogų 
ir tuojaus sudrasko, suėda.
Alaudimosi vietose aplink
Ne\v Yorkų, Atlantiko pa- bus visai tuščios.

vandens sriovė dabar plau 
kianti netolimais šuv. Vai 
stijų pakraščių. Kad taip 
yra, liudija ir vandens tem
peratūros pakilimas Atlan
tiko pakraščiuose.

Nuo garlaivio “Tampa” 
pranešta, kad ledynai kaip 
ir paprastai plaukia iš šiau
rių šalies. Bet jų yra daug 
mažiau, negu praėjusiais 
metais.

Skaitlius rekinų todėl la
bai pasididinęs. Išgelbėti 
skenduoliai nuo garlaivio 
“Ramos”, kurs nuskendo 
North Carolina pakraščiuo
se, pasakoja, kad laivui skę
stant vienas jurininkas iš
kritęs iš pagclbinės valties 
ir jį tuojaus suėdę rekinai. 
Aplink skęstantį laivų buvę 
suplaukę toki daugybė re
kinų, kad nebuvę galima ir
kluoti valtimis. Vienas nu
skendusio laivo ofieieris pa
sakoja, kad viena valtis, ku
rioj buvo kapitonas Mc.- 
Galdrick su 8-niais jurinin
kais, pervirto ir visus nelai
minguosius suėdė rekinai.

Dedama pastangos, kad 
kokiui) nors bildu nuvyti ar
ba išnaikinti už]lindusius re
kinus nuo Šuv. Valstijų pa
kraščių. Tečiau visos pa
stangos neįvykinamos. Jei 
butų norima juos naikinti 
dinamitu, gali būti išnaikin
ta ir daug naudingų žuvų.

Patariama visas vandeny
ne vietas, kur yra maudy- 
klės, apvesti plieninių vie
lų tinklais. Gal tas butų ir 
geriausias būdas. Tečiau ir 
čia nebūtų panaikintas pa
vojus. Daug rekinų tais tin
klais butų aptverta ir šitie 
čia visvien besimaudančius 
užpuldinėtų.

Visviena, šįmet Atlantiko 
pakraščiais maudyties yra 

; pavojinga.

VeLŠAUkTASTUDENTUS.
“N. L.” rašo, kad kariš

koji rsų vyriausybė pašaukė 
kariuomenėn ir tuos stu
dentus, kurie gimė 1892 ir 
1896 metuose. Taipo gi tuo
jau bus imami studentai gi
mę 1897 metuose. Pirm bu
vo šaukti tik studentai gimę 
1893, 1894, 1895 metuose.
Tokiuo būdu dabar 60% ru
sų studentijos kariauja. Ne
užilgo augštosios mokyklos

JAPONIJOJ.
Telegramos iš Japonijos 

sostinės Tokio skelbia, kad 
Rusija pardavė Japonijai 
pietinę dalį Mandžurijos ge
ležinkelio.

Ta pati telegrama prane
ša, kad Japonijos uoste Jo- 
kahamoj kilo cholera. 30 
žmonių jau mirė.

PRANCŪZŲ APKASUOSE 
LABAI DAUG ŽIURKIŲ
Prancūzai sako, kad jų ap

kasuose labai daug yra žiur
kių. Kareiviams jos labai 
kenkia. Viskų: valgį, drabu
žius, diržus jos be pasigailė
jimo naikina. Kareiviai net 
miegoti ramiai negali. Bu
vo atsitikimų, kad užmigu
sius žiurkės papjovė..

ATSIŠAUKITE. 
Draugystės “Lietuvos Go

jaus” valdyba ar* komitetai 
malonės atsišaukti į “Drau
go” Administracijų svarbia
me reikale.

“DRAUGO” ADM.

Amerikos Lietuviu Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typevvriting, pirklybos 
teisiu, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, politikinės eko- 
non ijos, pilietystčs, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto

ANT PARDAVIMO. ,
Parsiduoda automobilius, 

1912 Wenton - six, atda
ras karas, 7 sėdenių. Pafsi- 
duoda labai pigiai dėl to, 
kad savininkas eina į Busi
ness College School.

C. Gaidele,
4441 So. Honore st.,

Parsiduoda pigai batų fini- 
šaviino mašina ir “Jaek”, bet 
platesnių žinių kreipkities šiuo 
adresu:

J. SIIEADES,
5237 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA BUCERNE lietu
viais apgyventoj vietoj. Priežastis 
pardavimo — savininkas serga. Gerai 
biznis išdirbta ir daug gerų pirkioju.

Atsišaukite:
4537 So. Paulina St., Chicago, m.

NAUJAS KNYGŲ I

KATALOGASį
Šios knygos gaunamos “Draugo”

Kningyne. Užsisakant pažymėkite kniu- 
gos vardų ir numerį. Pinigus mažiaus do
lerio galima siųsti krasos ženkleliais.

Adresuokite:
“DRAUGAS”, 

1800 West 46th Street,
No.

nft5TER 5Y5TEI1

Vargonininkas apsipažinęs 
savo amate paieško vietos prie 
lietuviškos bažnyčios. Atsi
šaukite tuojaus į “Draugo” 
Adm.

o. A. S.

Reikalingas vargoninin
kas gerai suprantąs savo a- 
matą.

Kun. E. Grikis,
404 Church st., New Britain

Conn.

DABAR YRA GERIAU
SIAS LAIKAS.

Išmokti kirpimo ir 
“designing”.

Mes galime gauti 
jums atsakančią ir 
gerai apmokamą «10 
tą į trumpą laiką.
Jus gausite privatiš- 
kas instruKcijus ir 
praktišką patyrimą 
mokindamies.

Mes taipgi tu
rim siuvimo skyrių, 
kur mokiname siūti
rankoves ir kišenius daryti ir prosyti. 
MUSU MOKINIAI priimami visose 
apmokamose firmose Chicagoje. 

Dieninės ir vakarinės instrukcijos. 
Jos. F. Kasnicka, viršininkas, 

Priešais City Hali, 
Kambariai 416-417, 118 N. La Šalie »t.PRANEŠIMAI.

Paieškau savo brolio Košt. 
Koncevičio. Paeina, Kauno 
gub., Kražių miestelio.

JUOZAS KONCEVIČIUS. 
4353 S. Mozart st., Chicago,

Tel. Yarda MII
St. Anuczauskis

Abelnaa Kontraktorliu. D*l- 
lydė Ir Budavotojaa.

Apskaltllavlmal noriai Kttf- 
kiaml.
2447—U W. 46th Placa,

ohioago, m. g

! i DIDŽIAUSIS VALSTYTIBINIS BANKAS BRIDGEPDRTE.

i v 
< > CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

1112 West 35th st. netoli Morgan st. Chicago, III.

iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30
3360 Emerald avė., CHICAGO, ILL.

j Į IAPITALAS Ir PERVIRŠ 1300,000,00

3 Procentą mokame 
už padėtus pinigus.
Darome paskolas, par- 
duodame namus ir lo
tus. Taipogi parduoda
me laivakortes ir siun
čiame pinigus į visas] 
dalys svieto.

Mes sujieškome jusul 
giminės, kurie yia už-v 
imti po Voketija ar
ba pabėgę Rusijon.
Tiktai kreipkitės ypa- 

tiškai arba per laiškus.
Jonas S. Czaikowski,
Liet. skyriaus vedė
jas.

m Valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų, Subatomis iki 9 v. v.

Mokykloms Vadovėliai.
No. 735 LIETUVOS ISTORIJA. Sutaisė Pranas, 112 pusi.

Drūtais drobės apdarais ...................... ........... .
1099 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS Su

rengta ir užgirta trečiojo Baltimorės Koneilijana Pa* 
gal angliškų sutaisė Kun. F. B. Serafinas. Dalis I

1100 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS 
Dalis II

1105 TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Su* 
taisyta mokytojaus Juozo Damijonaičio^ parspausta 
iŠ Trečiosios Laidos

1133 ABC Rašymo ir Skaitymo Pradžiamokslis. Hu
tai sė mokytojas Juoz. Damijonaitis. Dalis L Kie
tais drobės apdarais ' ų

1134 SKAITYMO PRADŽIAMOKSLIS. Dalis n.. Su
taisyta J. Damijonaičio. (Vartojama vietoje “Vai
ky Žvaigždutės”), kietais drobės apdarais.

1138 GEOGRAFIJOS VADOVĖLIS. Su paveikslais ir 
spalvotais žemlapiais. Sutaisė Juoz. Gabrys. 77 pnsl. 

Užsakymus siunčiant adresuokite:

Draugas Pub. Co.
1800 W. 46th Street, Chicago, III.

25e.
35e.

15o.
n
25o.

85o.

25a

35e.

75o.

Chicago, DL

TųSa
šė Savasis (Dr. V. Pietaris)

73. Gyvačių Karalius ir kitos apy
sakėlės. Parašė Ksaveras Va
nagėlis. Shenandoah, Pa. 31 p. .10

80. Gyvenimo Veizdeliai, susidedan
ti iš devynių sekančių gražių 
pasakaičių: Atsisveikinimas, Va
gis, Kas Kaltas, Gatvės Vaikai, 
Paparčio žiedas, Miško Sargas, 
Signalas, Keleivis, Būvio Esy
bė. Chicago, III. 1902, 99 pusi. .15

82. Hucklebery Finnas. Mielam lai
ko praleidimui patartina skaity
ti šių apysakų, kalba lengvi ir 
kningos intalpa interesuojan
ti, vertė Jonas Kmitas.........  .75

85. Šatrijos Raganos apysakėlės.
Telpa trįs gražios apysakėlės: 
iš Daktaro pasakojimų, Rudens 
Diena ir Sulaukė ........................ 25

86. Imk ir Skaityk. Parašė P. V.,
P. G. ir F. K. 48 pusi. Aiškiai, 
gražiai, suprantamai, vaizdin
gai išdėta girtybės pragaištis, 
organizacijų nauda ir reikalin
gumas, gerai išguldyta apie ge
riausias organizacijas, įtikinan
čiai aprašyta apie spaudų. .... .5

87. Iš gyvenimo lietuviškų Vėlių bei 
Velnių. Pasakos surinktos d-ro 
Basanavičiaus. Šioje ktiingoje 
telpa keli šimtai gražių pasakų 
apie rojų (dangų), čyščių, pek- 
lų; apie giltinę, marų kolerų; a- 
pie dvasias, velnius, jų vaidi- 
nimųsis ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo 
girdėtos. Panevėžyje — pagal 
tarmę panevėžiečių; Šauliuose 
— pagal tarmę šiauliečių; ir tt. 
Chicago, III., 1903 m., 470 pusi. 1.50 
Ta pati audimo apdaruose .... 2.00

90 Iš piusų gyvenimo. Parašė A. 
Kapsas. Shenandoah, Pa. 1906 
m., 31 pusi....................................... 10

91. Iš kelionės* po Europą ir Aziją. 
Parašė Pranaičių Julė. Phila 
delphia, Pa., 380 pusi., 102 iliu
stracijos (paveikslai) ............. 2.00

96. Išvakarės gret Lemano ežero.......
Parašė kun. M. Marauskis. Ver
tė Gerutis. Shenandoah, Pa. 172 
pusi.....................................................75

99. Jaunieji Skriauja. Medžioklės 
piešinys — apysaka. Lenkiškai 
parašė J. Weisenhoff, o lietu
viškai vertė Kazys Puida. 
Brooklyn, N. Y. 1912 m., 309 
pusi............................................... 1.00

111 Kaip atsirado Jungtinės Ameri
__ kos Valstijos. Aiškai parodo,

kokios kolonijos buvo pirma ir 
kaip iš jų susitvėrė šiandieni
nės Jungtinės Vilstijos. 35
pusi., ................................................ 10

114 Kaip išsirinkti žmoną iš panų 
milijono. Parengė K. Stiklelis
1908 m., 28 pusi., .................. . .10

117 Karės laukuose. (Kareivio at
siminimai). Parašė Vsevolod 
Garšin. Vertė A. L-lis. Užiman
ti pasaka iš laikų karės masko
lių su turkais. Chicago, III.',
1906 m., 81 pusi.,............................ 20

122 Katorgon. Atsiminimaš iš Mu
ravjovo laikų Vilniuje. Parašė 
P. B. Chicago, III. 1907 m.,
18 pusi., ..........................................10

128 Klaida. Originališka apysaka iš 
lietuvių gyvenimo. “Laisvės 
metu”, parašyta Laždynų Pelė
dos. Yra tai viena iš geriausių 
apysakų. Vilniuje, 1910 m.,
520 pusi., .................. ............. .1.00

134 Kova ties Žalgiriais. Istoriška 
drama keuriuose aktuose. Para- 

136 Kaip Elziutė praleido ŠV. Jono 
dieną. Parašė P. D. Shenandoah
Pa. 63 pusi............................... 20

138 Kardinolo Mcrcier gromata apie 
Palrijotizmą ir išlaikymą

140 Kun. Dr. M. Gustaitis
141 Kun. Dr. M. Gustaičio, Du lai

šku iš Kelionės ........................ 5
Shenandoah, Pa. 31 pusi., .... 25

(Toliau bus}
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8 SAVAITINIS DRAUGAS

L

Chicagoje
VISI ATEIKIME.

Pėtnyčioj, rugpjūčio 11 d. 
šv. Jurgio parapijos svetai
nėje įvyks lietuviu pasitari
mas delei surengimo, “tag 
day’’.. Visi, kuriems rupi 
šelpimas badaujančiu tau
tiečiu atsilankykit į ši susi
rinkimą. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Nutarta: kiekvienam savai-Įtinamas už nušovimų Cieili- 
tiniam susirinkime lavintiesĮjus Žveaiiskieiies (1616 
deklemaeijose. Deklemacijas’Kuble st.). Žmogžudyste li- 
sakys paeiliui kiekvienas [ko papildyta siu metų kovo 
kuopos sąnarys. Sekanfi18 dienoj.
ketverga nuskirta dvi mer- Liudininkai sako, kad Gu- 
gaitės ir du vaikinai sakyti Į staitis nuosenai jau pyko 
deklemacijas. Sutvarkyta ant Žyčauskieuės, kuri ne- 
žaismių komisija, kurion i n-j norėjo jam atiduoti 16 dole- 
eina: J. Kudirka, S. Šimulis,'rių skolos. “Kerėdamas jų 
A. Benevieius, O. Yiselgiutė j pagąsdint i — sakė teisme 
ir..V. Vasilįunaitė. Iš šitos|Gustaitis — iššoviau 4 kar- 
komisijos tikimasi sulaukti tus“. Bet šovinys netyčia 
didesnio veiklumo. (pataikė į Žyčkauskienę ir ji

Kuopa turės išvažiavimą tuojaus mirė.
nedėlioję, rugp. 13 dieni, į 
Jaekson parkų. Išvažiavi
mas įvyks 1:30 dienų iš Die
vo Apveizdos parap. svetai-j ---------------
ni"s< L. Yveiu 5 kuopa liepos

L. Vyčių 4 kp. viršininkų Į 3(} (H(>n{l piknink^
adresai: ! Bergmaii’s darže, Riverside.

Pirm. J. Kudirka, <32 ^•jžmonių buvo nedaugiausia,
19th st.

IŠ NORTH SIDE,

(2125 W. Ilarrison str.) li- klausė ir dar ėmė tyčioties. 
kosi visai užmušta. Daugu- Tuomet jis susierzinęs iš
muš nelaimių atsitiko par- traukė revolverį ir šovęs i 
kuos<‘, kame sulyginimai viršų
menka policijos priežiūra.

Automobilių savininkai
tur - būt,mano, kad jie y- 
ra vienatiniais savininkais 
miesto gatvių. -Ma
tant praeinantį skersai gat
vę žmogų jie retai kuomet 
nors sustoja ir šis privalo 
bėgti, kad nepakliūti po ra
tais.

66 SALIUNAI BUVO

Ar jieškote dar
bo? Skaitykite 

Drauga

’rw7.)»

Paaiškinkite Abejotiną Padėjimą 
per Telefoną

KUOMET klausimas ateina ir jį reikia išrišti 
greitai per ypata kurios nėra čia pat, tai kreip
kitės prie telefono dėl pageltos.

Jeigu nori pasikalbėt su ypata kurį gyveną ki
tam mieste arba priemiestieji lengvai tą gali pa
daryt pašaukdamas Bell Local arba Long Dis- 
tance.

BLAIVININKŲ PIKNINKAS.
Liet. R. K. Pilnųjų Blai

vininku Sus-mo kuopų Clii- 
cagoje įvyko bendras pik
nikas rugpjūčio 6 d. Jcffer- 
son Park miške. Daug bu
vo suvažiavę blaivininkų. 
Linksmintasi tyram ore. Pa
žaista daug lietuviškų žais
mių. Apie 4:00 buvo .patai
syta pietus, kurių metu pa
sakyta kelios kalbos. Mo
ksleivis V. Damašas kalbėjo 
apie prakilnių blaivybės idė
jų ir apie svaigalų kenks
mingumų. Paskui mokslei
vis J. Poška kalbėjo apie 
girtybės šaltinius, iškur ji
nai ima pradžių ir kaip pra
siplatina. Visus karštai ska
tino vengti visų tų aplinky
bių, kurios traukia žmogų į 
girtybę. Po to sekė žais
mės.

Pirm. pageli). S. Šimulis, 
731 W. 18th st.

Nutar rašt. A. Benevieius, 
2619 S. Union avė.

Finansų rašt. A. Bemgu- 
laitė, 1826 S. Ilalsted st.

Iždininkas S. Grisius, 732 
A V. 19tli str.

A. B.

L V. 24 KUOPOS SUSI
RINKIMAS.

bet vis tai parinktinas musų 
laimimas. Puikiai linksmin-i •'

j tąsi. Buvo daug lietuviškų 
žaismių, dainą. Pikninkas 
visais žvilgsniais buvo blai
vus, taigi ir gražus. Kuopai 
pelno liko $65.38. Šitie pi
nigai skiriami steigiamiems 
vakariniams kursams (pa
mokoms). Kuogeriausios 
kloties vyčiu 5 kuopai!

Vytis.

Nedėlioj policija užtiko 
56 salimais, kuriuose kuo- 
ramiausiai bvo pardavinė
jamas alus ir degtinė. Kele
tas tų sali linų gal bus visai 
panaikinta už nepildymų į- 
sakvinų.

ŠOVĖ Į VIRŠŲ, 0 PAKLIU
VO VAIKINUI Į PETĮ.

Rugp. 2 d. L. V. 24 kp. 
turėjo susirinkimų. Sužino
ta, kad liko gražaus pelno 
iš praeitų laimėjimų. Už tai

AUTOMOBILIAI SUŽEIDĖ 
30ŽM0NIŲ.

visiems ačių. Sekantis kuo- 
Pageidautina, kad blaivi-J)<>s susirinkimas neįvyks 

įlinkai dažniau surengtų to
kius išvažiavimus. JV,

Lietuvos Pelėda.

TAUTOS FONDO SKYRIUS

nes 13 kuopa kviečia vaka
ran, kurs įvyks rugpjūčio 9 
d. Kas nori važiuoti vaka
ran, tegu ateina 7:00 vaka
re Aušros Vartų parap. sve
tainėn. Sekantis kuopos su
sirinkimas įvyks rugp. 16 d.

Stasys.

Rugpjūčio 6 d., 1916 m., 
šv. Mykolo par. bažnyčioje 
svetainėje susirinkę įsisteigė 
Tautos Fondo skyrių. Į skyrių 
įsirašė: Motiejus Mažeika, B. 
Trečiokas, J. Bajarskas, K. 
Repšys, Ant. Nausėdas, A. 
Repšys, A. Bacevičius, P. 
Kišonis, K. Oaškunas, kun. F. 
Kudirka, K. Kupsis, J. Valai
tis.

Kiekvienas sąnarys užsimo
kėjo $1.60, išviso $12.00.

Išrinkta valdyba: pirminin
kas: Ant. Nausėdas, 1658 
AVabansia avė., Chicago, III.

Raštininkas, K. Kupris, 
1924 N. Girard st., Chicago, 
III.

Iždininkas kun. F. Kudirka 
1631 North avė., Chicago, III.

Kun. F. Kudirka pasiža
dėjo mokėti į Tautos Fondų 
$1.66 kas savaitė iki karės pa
baigai.

Į skyrių suvažiavimą ruk- 
pjučio 11 d. šv. Jurgio bažny
čios svetainėj, Chicago, Ilk, iš
rinkti : Motiejus Mažeika ir 
Kaz. Kupris, ateinantis Tau
tos Fondo skyriaus susirinki
mas paskirta rugpjūčio 17 d. 
(getvergė, 7:36 vakare), šv. 
Mykolo Ark. bažny. svetainė- 
nėje.

K. Kupris,
rašt. 1924 N. Girard st., Cbi- 

, cago, TU.

NUKRITO BALKONAS SU 
ŽMONĖMIS.

Blaus’ų šeimyna (3335 
Mosspratt str.) vakar rytą 
ramiai sau kalbėjosi ant bal
kono. Staigu balkonas pra
dėjo traškėti ir po kelių se
kundų jis nuoantrųjų lubų 
krito su žmonėmis ant že
mės. 4 mėnesių dukret ta
po užmušta. Kiti sužeisti.

MĖNESINIS SUSIRINKI- 
MAS16 VYČIŲ KUOPOS.

IŠ WEST SIDE.

Užvakar automobiliai su
žeidė Chicagoj 30 žmonių. 
Viena gi moteris S. Farley

Šiomis dienomis suareš
tuotas policmonas iš So. 
Park Charles Dunningan. 
Jis kaltinamas už pašovimų 
19 metų vaikino E. AVealt.y.

Policmonas teisinas, kad 
jis nekaltas. Sutikęs .vai
kinų buri, kurie nepadoriai 
elgėsi, jis peliepė jiems išsi
skirstyti. Šie gi jo nepa-

Kreipkitės į “Unskilled
Labor Department’’, 526 W. 
Monroe str., Chicago. 

Reikalinga:
266 darbininkų gazo kompa

nijai, 25c. į valandą.
30 darbiniinkų prie perkaso, 

36c. į valandą.
12 darbininkų į “luber var

dą“, $2 į dienų
149 darbininkų ševluoti an

glis, smiltis, ir žvyru, 16c. 
už tonų iki 30c. į valandą.

25 darbininkai į vario kasy
klas, $8.8x į dieną.

1,606 darbiniinkų prie gele
žinkelio, 17l/2c. į valandą.

260 darbininkų Į gyvulių 
skerdyklas, 19lĄc. iki 25c. 
į valandą.

48 darbininkai indus maz
goti ir dirbti virtuvėse, 
$6 iki $10 į savaitę ir val
gis.

10 vežėjų išvežioti ledą, $26 
į savaitę.

16 pagelbininkų prie ledo iš- 
vežiojimo, $177.75 į savai
tę-

23 porteriai, $14 į savaitę.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

YINCAS STANCIKAS,. r . , ,5 “DRAUGO“ Atiminiu-yra musų įgaliotas agentas | J,
rinkti prenumeratą 
gui“ ir priiminėti pinigus 
Chicagoje ir apielinkėje. 

“DRAUGO“ ADM.

“Drau-- $ tracij* atdara nno 8 vaL
j Į ryto iki 6 vai. vak. Utar-4 į
j > ninkais, Ketvergais ir Su- 
i 1 batoms iki 8 vai. vakare.

ŠELPKITE LIETUVA.

Ar Nori Išmokti Anglų Kalbos?
Anglu kalba yra lengva Atmokti, bet šis lengvumas 
guli ant to KAS MOKINA, KO MOKINA IR KAIP 
MOKINA. Tamista gali išmokti visa Anglų kalbų 
liuosose nuo darbo valandose savo namuose, už mažų 
atlyginimų. Greičiausia, didžiausia ir pripažinta už 
geriausių: Amerikoniška Mokykla, pasekmingai mo
kina per pačtą visose dalyse Amerikos ir Kanados, ir 
Liesose dienomis ir vakarais. Jei nori greitai išmokti 
Angly kalbos, tai persitikrink apie musų mokyklų 
pirma negu pradėsi mokslų kur kitur. Čia gali už
baigti GRAMMAR ir HIGH schoolea kursus. Graži 
didelė iliusuuotą knyga yra siunčiama DYKAI. Rašyk 
platesnių žinių; įdėk kelias markes dėl prisiuntimo 
knygos. Iškirpk ir prisiysk kartu šitų apgarsinimų.

American School of Languages
1741 W. 47th STREET CHICAGO. ILL.gasaggaaaBiaisiHiaraigigĮsiBiž

' DIDELE EKSKURSIJA

STEBNO ŠOKIŲ MOKYKLA.
950 - 952 Broadway, kampas Myrtle
avė. L. Station phone Bushnick 4943. 

Booklyn N. Y.
8} šoklų mokykla {steigta 35 metai 

tam atgal
Šokių mokytojai turi didžiausią 

praktiką. Musų mokykloje išsimokino 
dailiai šokto tūkstančiai mokinių.

Mokiname visus moderniškus šokius: 
“Tox trot”, “Walz”, “Two-step”, 
“One-step”, “Synlopation” ir kitus 
gražiausius šokius pastarųjų laiku, ši 
mokyla atdara per visą vasarą, kaip 
rytais, taip ir vidurdieniais ir vaka
rais. Nedėliomis taipogi atdara galite 
imti ir privatiškas lekcijas.

Kas nori greit ir dailiai ii/simokyti 
šokti kreipkities prie musų asmeniš
kai arba per laiškus ar teleponą.

PO GKLOBA

5

!
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Užvakar, šv. Jurgio para
pijos svetainėje įvyko mė
nesinis susirinkimas 16 kuo
pos vyčių. P. Mulevičius, 
tun. Vaičiūnas ir A’. Alek- •

&

Amerikos Pašelpos Fondo Lietuviaims nuo 
Karės Nukentėjusiems

ANT NAUDOS

Karo Nuvargintos Lietuvos
Iron Steamboat Bendrovės Ekskursiniu Garlaiviu “S1RIUS”

Seredoje, 30 d. Rugpjūčio, 1916.
| VVESTPOJT, N. Y.

OĄRLAIVIS IŠPLAUKS:

Iš Elizabothporto 8:30 vai. iš ryto 
Iš Brooklyno nuo So. 5-lh Sf. doko 9:30 v. ryte

Ar Turi Skolininką?
Jeigu kas Jums yra skolingas ir ne

nori geruoju atsiteisti, tuomet paduoki
te savo skolininką į musų renkas, mes 
iš jo atjausime Jūsų skolą pasekminjiau- 
siu budu ir nieko nereikalausime už sa
vo darbą iš kalno. Rodą visokiuose rei
kaluose yra suteikiama dovanai

Kreipkities ypatiškai arba laišku ra
šydami lietuviškai ant žemiau nurodyto 
antrašo.

Mid-City Collection i Adjustment Co. 
Room 816

Mid-City Bank Building 

803 W. Madison St., Chicago, III.

Paslaptis kaip padaryti 
Pinigų

Šį kningutė išaiškina kaip turtingieji atsiekia sa
vo turtus. Geriausias vadas prie turtų.

Turtingieji žmonės yra tokie patįs kaip ir ne
turtingieji bet skirtumas tame, kad jie žino tą pas
laptį. Bile kas gali turėti pinigą jeigu jis žino, kaip 
juos gauti.

Šį kningutė suteikia visas informacijas, parodo 
kelią prie geresnio, pre lengvesno gyvenimo, Šį knin- 
ga yra verta tūkstančių, dėl tų, kurie ją perskaitys, 
ir sulyg jos elgsis šimtus dėl tu, kurie tik pusę, jos 
skaitys, o nieko dėl tų kurie jos visiškai neskaitys. 
Kainuoja tiktai 25c.

Neapleiskite šios progos siųskite krasos ženk
leliais sekančių adresu:

A. M. MATTHEWS
5 East 5th Avė. Gary, Ind.
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£ J®*#?*. Turėdamas skau
j! dančias akis atsilan
i, kykite pas:
jį Dr W. JUSZKEVVICZ jį
' ’ 1155 Mllwaukee avė. Chicago. - 
' ’ Valandos: 9 vai lyte iki 9 vai.
J ■, vak. kasdien. Nedėldieniais nuo 
J Į 9 vai. ryto iki 1 vai po piet. jį

sandravičius papasakojo su 
sirinkusiems apie sįmetinį 
Lietuvos Vyčių kongresą. 
Po to tartasi dėl savaitės 
katalikiškos spaudos, lietu
vių dienos ir tt. Seredoje, 
rugp. 16 d., nutarta sureng
ti šeinivniškas vakarėlis.

Ar Nori Uždirbti Pinigus? ’
Jei taip, tai prisidėk prie Namų Budavojimo Ben

drovės ir naudokis progomis, kurios yra Chicagos
Real Eastate biznyje.

i FLiituvos Vyčiu Building and Loan Association
. yra geriausia ir saugiausia vieta dėl kiekvienų 

1 taupomų pinigų. Čia dedami pinigai atneš didesnį 
i nuošimtį, negu kitoje bankoje. Indėjęs čia pinigus 

žinai, kad tavo pinigai yra valdomi ir saugomi pasi
tikimų lietuvių ir apverčiami lietuvių biznio pakėli
mui. Jei nori pirkti ar budavoti nam^ kreipkis į 
šią Bendrovę, o gausi sveiką patarimą ir reikale ga
lėsi pasiskolinti pinigų ant lengvų išmokėjimų.

Bendrovės susirinkimai atsibuna kiekvienų pane-
dėlio vakarą nuo 7:36 iki 9, šv. Jurgio parapijos sa
lėje, pirmos lubos, dešinejame kambaryje, 32nd. pi. 
ir Auburn avė.

f bendrovę gali įsirašyti abiejų lyčių asmenįs ly
giomis teisėmis be skirtumo amžiaus.

*raarucc«aa«i
Phone Yards 2721

DR. J. JONIKAITIS
Spii lyrą, Mittrlų Ir Vilų Lipt. 

»337 So. Morgan, 
CHICAGO, ILL.

Ekskusija rengiama nevien lietuviams iš visos 
New Yorko miesto apygardos naujokynių (Elizo- 

i betilo, Bnvonne, Neivark, Ilarrison, Jersey City, pa- 
$ ties New Yorko Bronxo, Yonkers, Brooklyno, Wil- 
$ liamsburgo, Maspeth’o Blissvilles, Lond Island City) 

bet ir tolimesnių naujokynių Connectto ir Pennsyl- 
vanijos valstijų.

West l’ointe išlipę lietuviai padarys demontra- 
ciją kaipo Kasciuškos, ten atsižymėjusio, vientaučiai.

Laivas “S1RIUS“ talpina apie 2,600 žmonių, 
bet šitoje exkursijoje bus priimta tik apie 1,206, kad 
butą visiems vietos in valias.

Ant laivo pnrinkčiauisa muzikė žais, bus irgi 
visokie tautiški žaislai. Svečiams exkursantams bus 
proga pasinaudoti iš geriausiai prirengtos restaura
cijos ir kitokių pramogių.
TIKIETAS TEN IR ATGAL ................. $1.60

Tikintus galima gauti visose Ne\v Yorko npie- 
1 i ūkės klebonijose.

i wI Ci

LIETUVIS NUTEISTAS VI
SAM AMŽIUI Į KALĖJIMĄ.

s
I

Šiomis dienomis teisėjas 
Thomsonas nuteisė visam 
amžiui kaljiman 28 metų 

L. Vyčių 4 kp. rugp. 3 d. j Vii geimų Gustaitį (1645 Wa 
turėjo mėnesinį susirinkimų, bnnsia avė.) . Jis buvo kal-‘

VYRAI
Tetraukities pas Dr 

Bosą. apie bile silpnu 
mą, nervą, kraujo ar 
kitaa ligaa.

Ateik Pasikslbetl tau 
taa nieko nekainos

DR. B. M. ROSS 
m r Bo. Dearborn St, OrtUy Bl<(. 

Kampas Monroe at. imk Bera- 
torių 1U 5 lnb^.

Valandos: Kasdien 9 Iki 4. Ned*- 
linmia 10 Iki 1, Seredos, Petnyčios Ir 
Subatos vakarais 7 kl 8:30.

Dvidešimts trjs metai toj pačioj 
senoj vietoje.

3315 S. Halsted st 
3339 Emerald avė 
2237 W. 22 str.,

Paul P. Baltutis, prez.,
Geo. Žalas, vice prez.
John J. Kazanauskas, sekr.,

Paul Mulevičius, ižd., 6329 S. Fairfield avė. •«
A. A. Šlakis, advokatas, 3255 S. Ilalsted st., 

Direktoriai:
M. Janušauskienė, P. P. Baltutis, 
Elena Jovaišaitė, P. Mulevičius, Jo-

S sefina Adomavičiūtė, J. J. Kazanau-
5 Bkas, A. S. Prečenauskas, J. Tnma-

sonis ir G. Žakas.




